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I. Parathënie 

 

II. Kurrikula bërthamë për lëminë Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës, klasat 10, 11 

dhe 12 

 

1. Njoftime të përgjithshme për lëminë Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës, klasat 

10, 11 dhe 12 

 

a) Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 

 

Arsimimi në lëminë mësimore Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës, trajtohet në kuadrin 

e shkollimit të mesëm të lartë dhe ofrohet në shkollën e mesme profesionale, në dy nivele:  

- niveli i parë i arsimimit profesional, me kohëzgjatje 2 vite mësimore (kl.10-të dhe 11-të) i 

përgatit nxënësit për nivelin fillestar (hyrës) të punësimit në profesionet e lëmisë 

Administratë, Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën e nivelit të parë të 

arsimit profesional. 

- niveli i dytë, i arsimit profesional, me kohëzgjatje një vitë mësimor (klasa 12-të) pas 

përfundimit të nivelit të parë, i përgatit nxënësit për të fituar një kualifikim profesional në 

njërin nga profili i lëmisë Ndërtimtari, që u mundëson atyre integrimin në tregun e punës si 

dhe vazhdimin e studimeve në nivele më të larta. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë 

certifikatën e nivelit të dytë të arsimit profesional. 

 

Ky dokument përmban kurrikulën bërthamë të lëmisë mësimore Ndërtimtari, për nivelin e I dhe 

II të Arsimit Profesional, dhe është i strukturuar në: 

A. Lëndë të kulturës së përgjithshme (programet e tyre jepen në një dokument të veçantë të 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit- MASHTI) të cilat synojnë 

formimin e përgjithshëm të nxënësve.  

B. Module profesionale, përshkruesit e të cilëve jepen në këtë dokument. Këto module synojnë 

përgatitjen e nxënësve me kompetencat profesionale të nevojshme për t’u integruar me sukses 

në tregun e punës. 

C. Mësimi me zgjedhje – ky lloj mësimi organizohet duke iu referuar kritereve të përcaktuara në 

Udhëzimin Administrativ UA 32-2013 “Organizimi i kurrikulës me zgjedhje në të gjitha 

nivelet e AAP”. Moduli me zgjedhje duhet të përmbajë përmbajtje të lidhur ngushtë me 

profilin, fusha kurrikulare Jeta dhe Puna.  

D. Praktika profesionale - ky lloj mësimi organizohet duke iu referuar kritereve të përcaktuara në 

Udhëzimin Administrativ UA 05-2015 “Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional”, 

Neni 2, dhe Udhëzimin Administrativ UA 137-2020 “Të mësuarit në vendin e punës” si dhe 

Udhëzuesin Operacional të këtij UA. 

  

b) Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

 

Shkollimin në Profilin Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës  mund ta ndjekin të gjithë të 

rinjtë dhe të rejat, që kanë përfunduar me sukses arsimin e detyruar nëntëvjeçar dhe zotërojnë aftësi 

shëndetësore (mendore dhe fizike) të mjaftueshme për të kryer shkollën e mesme. 
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Në raste të veçanta, kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta sesa kapacitetet reale 

të shkollave profesionale, MASHTI-i përgatitë udhëzime të veçanta me kritere të posaçme pranimi 

për këto shkolla. 

Programet e arsimit të mesëm të lartë profesional janë të hapura për personat që kanë kryer arsimin 

e detyrueshëm dhe nuk janë më të vjetër se 17 vjet. Përjashtimisht, personat deri në 24 vjet mund 

t’i regjistrojnë programet e arsimit të mesëm të lartë profesional me aprovimin e këshillit të 

mësimdhënësve të shkollës në pajtim me dispozitat e MASHTI, të cilat rregullojnë kushtet dhe 

kriteret për regjistrimin e nxënësve dhe ndjekësve të shkollave të mesme profesionale. Shkollimin 

në lëminë Administratë, niveli I, mund ta ndjekin të gjithë të rinjtë dhe të rejat të cilët kanë 

përfunduar me sukses arsimin e detyruar dhe i përmbushin kriteret e parapara me ligjin e Arsimit 

Parauniversitar dhe Ligjin për Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Republikën e Kosovës, për 

zhvillimin e personalitetit, talentit dhe aftësisë mendore e fizike të nxënësve deri në potencialin e 

tyre të plotë, duke u bazuar në parimet e përgjithshme për; gjithëpërfshirje, qasje, transfer dhe 

progres, mësim teorik dhe të praktikës profesionale, mbështetje të zhvillimit të karrierës si pjesë e 

integruar e procesit të mësuarit gjatë gjithë jetës.   

 

c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit 

 

Arsimimi në profilin ” Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës” trajtohet në kuadrin e shkollimit 

të mesëm profesinale. Pas përfundimit të nivelit të dytë nxënësi fiton titulli “Teknik i ndërtimit të 

thatë dhe ngjyrosjes” dhe ka të drejtë të integrohet në tregun e punës në profilin përkatës. Pas 

përfundimit të nivelit të dytë nxënës  fiton diplomën dhe thirrjen “Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe 

ngjyrosës”, si dhe ka mundësinë e vazhdimit të studimeve universitare.. 

 

Përshkrimi i punës:  

Ndërtuesi i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosjes planifikon dhe organizon aktivitetet brenda fushës së 

tij/ saj të punës dhe përgatit burimet dhe hapësirën e kërkuar për kryerjen e punimeve të ndërtimit 

të thatë dhe ngjyrosjes. Ai/ajo mat dhe shënon pikat e sakta sipas dokumentacionit të projektit, 

përgatit dhe instalon struktura dhe nënstruktura për artikujt e parashikuar të punimeve të ndërtimit 

të thatë. Përpunon dhe instalon veshjet përfundimtare të sistemeve të ndërtimit të thatë dhe vendos 

shtresat izoluese mbi artikujt e përgatitur më parë. Përgatit dhe instalon elemente dekorative dhe 

kryen veshjen përfundimtare të thatë në artikujt e përgatitur më parë. Ai/ajo kryen punët e 

nevojshme para mbylljes së konstruksionit, vendos pllakën dhe e lyen sipas rastit. Si dhe përgatit 

dhe përpunon hapësirat që do të ngjyrosen, vendos bazën para ngjyrosjes dhe lyen sipërfaqet sipas 

kërkesave teknike dhe dëshirave të klientëve. Ai/ajo mund të vendosë shtresa të materialeve 

mbrojtëse dhe lidhëse. Gjithashtu, ai/ajo kryen punë dekorative, si dhe aplikimin e letrës së murit 

(tapeteve) duke përdorur teknika dhe metoda të ndryshme në varësi të dëshirave të klientit ose të 

projektit 

Ai/ ajo mban dokumentacionin e punës, kryen detyra administrative dhe tregtare brenda fushës së 

tij/saj të punës. Ai/ ajo komunikon me eprorët, bashkëpunëtorët dhe klientët gjatë zbatimit të 

rregullave të komunikimit të biznesit. Ai/ajo koordinon punën me grupe të tjera për instalime të 

ndryshme të infrastrukturës në tavan si dhe me kolegë të tjerë duke komunikuar në mënyrë etike 

dhe profesionale dhe zbaton parimet e barazisë në aspektin e gjinisë, racës, kombësisë, kulturës, 

fesë, etj. gjatë komunikimit me të tjerët. 
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Ai/ajo zbaton dhe garanton standardet e cilësisë gjatë punës dhe zbaton procedurat dhe masat për 

shëndetin dhe sigurinë në punë dhe mbrojtjen e mjedisit. Gjatë kryerjes së punimeve, ai/ajo i 

kushton shumë rëndësi mbrojtjes së mjedisit dhe sigurisë në punë. Ai/ajo punon në ambiente 

brenda dhe jashtë. 

Mjedisi i Punës dhe Kushtet e Punës: Ndërtuesi i ndërtimit të thatë kryen punime në objekte 

ndërtimi të hapura, gjysmë të hapura dhe të mbyllura. Puna zhvillohet në një hapësirë që shpesh 

preket nga faktorë të ndryshëm klimaterikë, nga pluhuri, zhurma dhe faktorë të tjerë. Aktiviteti i 

tij/saj kërkon forcë fizike, zgjuarësi dhe kreativitet në kryerjen e punimeve dekorative, si dhe 

saktësi dhe përpikmëri. Punëtori/punëtorja i/e ndërtimit të thatë dhe ngjyrosjes punon shpesh në 

lartësi dhe zakonisht me orë të zgjatura pune në varësi të organizimit të punës në përputhje me 

kornizën legjislative. Puna kryhet në një hapësirë e cila shpesh preket nga faktorë të ndryshëm të 

pafavorshëm (pluhuri, faktorët klimaterikë, etj.). Profesioni i ndërtuesit të ndërtimit të thatë dhe 

ngjyrosjes kërkon punë fizikisht aktive dhe punë në lartësi. 

 

d) Qëllimet e përgjithshme të shkollimit 

 

Qëllimi kryesor i shkollimit në lëmin e Profilit “Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës” është 

zhvillimi i personalitetit të nxënësve për t’u inkuadruar në një shoqëri demokratike si qytetarë aktiv 

e kompetent, si dhe për t’u angazhuar në punën e mëtejshme gjithnjë në ndryshim. Sfida të 

rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi janë zhvillimi te nxënësi i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi 

i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe 

për t’u zhvilluar individualisht nga pikëpamja emocionale, intelektuale dhe profesionale. 

 

Për të realizuar këto qëllime, është e nevojshme që shkolla profesionale t’u krijojë nxënësve:  

- Mundësi për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë shprehitë dhe 

qëndrimet e mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e trajnimit 

profesional të mëtejshëm; 

- Kushte për të njohur dhe zbatuar rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit në 

përputhje me standardet ndërkombëtare; 

- Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kureshtjen intelektuale dhe vlerat morale; 

- Kushte për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të 

ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme  profesionale; 

- Mbështetje për të zhvilluar format e bashkëpunimit dhe të besimit të ndërsjellë nëpërmjet 

përvojës së punës praktike; 

- Mundësi për t’u njohur me zhvillimet perspektive të profesionit të tyre, të para këto në kontestet 

e integrimit evropian 

 

Kompetencat e fituara nga nxënësit në përfundim të shkollimit 

 

e) Kompetencat e përgjithshme  

 

Ndjekja e shkollimit në profilin Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës do të zhvillojë te 

nxënësi një tërësi kompetencash të përgjithshme, të cilat do t’i shërbejnë atij në përvetësimin me 

efektivitet të programit mësimor, zhvillimin në nivelin e kërkuar të kompetencave profesionale 

dhe integrimin në shoqëri. Kështu nxënësi do të jetë i aftë të: 
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- komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet; 

- ndjenjat e tij dhe për të argumentuar mendimet për çështje të ndryshme; 

- angazhohet fizikisht dhe mentalisht në zgjidhjen e situatave ndryshme që do të ndeshë në 

kontestin profesional, personal dhe shoqëror; 

- respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të 

pranuara, 

- vlerësojë dhe të vetëvlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar më 

tej arritjet. 

- Të komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e 

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

- Të komunikojë dhe të përdorë burime të ndryshme informacioni në gjuhë të huaj.  

- Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme (përfshirë dhe ato të kompjuterizuara) të mbledhjes 

dhe shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 

- Të menaxhojë dhe përdorë me efektivitet burimet në dispozicion në funksion të përmbushjes 

së objektivave. 

- Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në marrjen e vendimeve për zgjidhjen 

e situatave të ndryshme problemore në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 

- Të manifestojë vetëbesim dhe qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, 

personale dhe shoqërore. 

- Të nxisë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të 

reja, më efektive. 

- Të zbatojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve 

lokale, rajonale dhe globale. 

- Të tregojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. 

- Të tregojë vet-kontroll dhe pavarësi në vendim-marrje në ushtrimin e veprimtarive të tij. 

- Të organizojë drejt procesin e të nxënit e tij dhe të shfaqë gatishmërinë e vullnetin për një të 

nxënë që zgjat gjithë jetën. 

- Të zbatojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të 

përbashkëta. 

- Të vet-orientohet drejt për karrierën e punësimit dhe shkollimit të mëtejshëm.   

- Të vlerësojë dhe vetë-vlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar 

më tej të arriturat.   

 

d) Kompetencat profesionale 

 

Me përfundimin e suksesshëm të shkollimit trevjeçar në Profilin mësimor “Ndërtues i ndërtimit të 

thatë dhe ngjyrosës”, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë: 

- Nxënësi siguron shëndet dhe siguri në vendin e punës. 

- Lexon dokumentacionin teknik të kërkuar për të kryer detyrën e punës.  

- Përgatit programin kohor për kryerjen e punëve në tërësinë e tyre dhe në faza në përputhje me 

detyrat e punës dhe në bashkëpunim me eprorët/inxhinierët/ekspertët e licencuar kur është e 

nevojshme.  

- Planifikon burimet e nevojshme/ planin dinamik (materialet, pajisjet, detyrat e punës, numrin e 

kontraktuesve, fuqinë punëtore / burimet njerëzore, sipërfaqen për m2 / njësi matëse…) 

- Verifikon pajtueshmërinë midis dokumentacionit teknik dhe kushteve të kantierit të ndërtimit. 
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- Organizon grupin e punës/nënkontraktorëve të ngarkuar për kryerjen e sistemeve të realizuara 

me anën e elementeve të instalimit të thatë.  

- Koordinon aktivitetet e veta me aktivitetet e bashkëpunëtorëve dhe partnerëve të biznesit.; 

- Përcakton llojin e punës përgatitore para fillimit të trajtimit përfundimtar të sipërfaqes. 

- Vlerëson kushtet e punës brenda zonës (temperatura, niveli i lagështisë atmosferike, prania e ujit, 

erës, higjena, rreziqet në objekt, etj.) që ndikojnë në realizimin e duhur të sistemeve. 

- Zgjedh dhe siguron gjendjen teknike të mjeteve dhe pajisjeve të punës sipas manualit të 

përdorimit dhe rregullave të sigurimit teknik. 

- Përgatit llojin dhe sasinë e materialeve në përputhje me normat për konsum material në punimet 

e ndërtimit sipas projektit ose kërkesës së klientit dhe standardeve dhe politikave të qëndrueshme 

të punës. 

- Shqyrton dhe paraqet karakteristikat specifike të vendit të punës, dokumentacionin teknik, 

kalendarin kohor, masat e mbrojtjes dhe mënyrën e realizimit të punimeve të ndërtimit të thatë te 

operativët përkatës të detyrave të punës. 

- Merr pjesë në procesin e montimit dhe ngritjes së skelave të nevojshme për trajtimin e murit, 

tavanit dhe sipërfaqeve të tjera. 

- Monton skelat e lëvizshme, nëse është e nevojshme. 

- Krahason dokumentacionin e projektit me situatën në vend. 

- Verifikon pajtueshmërinë e punimeve të kryera më parë (cilësia e materialeve, qëndrueshmëria 

dhe aftësia mbajtëse). 

- Mat dhe përcakton pozicionet për montimin e nënstrukturës sipas dokumentacionit teknik. 

- Përcakton aftësinë mbajtëse të nënstrukturës dhe shënon elementet që do të zëvendësohen; 

- Përgatit dhe zgjedh elementët e nënstrukturës dhe strukturës (metal, dru, etj.) në vendin e punës. 

- Kryen trajtimin, formësimin dhe prerjen e elementeve të nënstrukturës sipas artikujve të 

punimeve të ndërtimit të thatë. 

- Kryen shpime dhe vendos kunjat e zgjedhura dhe armaturat e duhura në pozicion sipas 

dokumentacionit teknik. 

- Monton shirita izoluese termike (akustike). 

- Heq elementet e dëmtuara dhe instalon elementet e reja; 

- Kryen matje dhe pret materialet veshëse, sipas dokumentacionit teknik, duke përdorur mjetet 

përkatëse. 

- Instalon elementet e veshjes me materiale dhe mjete të përshtatshme lidhëse. 

- Vendos materialin izolues për izolimin termik / akustik sipas vizatimit. 

- Përgatit materialet (ngjitës, stuko, masa silikoni, etj.) për mbushjen e nyjeve të veshjeve sipas 

procedurës teknologjike. 

- Kryen matjen, prerjen dhe përpunimin e hapjeve për instalimin e infrastrukturës. 

- Instalon elementet e duhura mbrojtëse (format e derdhura, etj.) në skajet e veshjes duke përdorur 

materialin e duhur. 

- Instalon, sipas rastit, panelin e aksesit bazuar në dokumentacionin teknik. 

- Vendos mbrojtjen e duhur në skajet e veshjes, duke përdorur materialin dhe mjetet e duhura. 

- Përgatit elemente dekorative sipas zgjidhjes së projektit (matja, prerja, derdhja e formave, etj.) 

- Përshkruan / shënon pozicionet e elementeve dekorative sipas dokumentacionit të projektit duke 

përdorur pajisjet dhe mjetet e duhura (fije të ngjyrosur, shkop alumini, nivelues me flluskë ajri, 

matës me lazer, etj.). 

- Kryen instalimin dhe trajtimin e elementeve dekorative; 

- Kryen inspektimin përfundimtar të punimeve sipas listës së kontrollit. 
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- Kryen vlerësimin e cilësisë së sipërfaqeve mbi të cilat do të kryhen punimet. 

- Mbron orenditë, mobiljet e brendshme dhe të jashtme, dyshemetë dhe elementët e tjerë, duke 

përdorur materialet e duhura (fletë metalike mbrojtëse, shirit, etj.), në vendin ku janë duke u kryer 

punimet e ngjyrosjes. 

- Heq shtresat ekzistuese (ngjyrën e vjetër, letrën e murit, llakun, përzierjet e vjetra të shkumës, 

yndyrën, papastërtinë, etj.) nga sipërfaqet, duke përdorur mjetet e duhura. 

- Shënon pozicionet në zonën e punës në përputhje me vizatimin teknik dhe zgjidh ndryshimet me 

personat përgjegjës. 

- Përgatit përzierjet e përshtatshme (përzierjen e shkumës, ngjitësin, stukon, etj.) për nivelimin e 

sipërfaqes, në mënyrë manuale dhe/ose mekanike, duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Aplikon përzierjen e nivelimit në tavan, mur dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale dhe/ose 

mekanike, duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Kryen punime specifike finiture në detaje të ndryshme të sipërfaqes (skajet, qoshet, hapjet), duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Smerilon sipërfaqet e përgatitura më parë, në mënyrë manuale dhe/ose mekanike, duke përdorur 

mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Kryen përgatitjen manuale ose mekanike të ngjyrësngjyrës për lyerjen e mureve, tavanit dhe 

sipërfaqeve të tjera, sipas udhëzimeve dhe standardeve të prodhuesit. 

- Aplikon shtresën bazë (impregnim, nënveshje, veshje me astar, etj.) në sipërfaqet e përgatitura 

më parë, në mënyrë manuale ose mekanike, duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Aplikon ngjyra/llaqe në murin e brendshëm, tavan dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale ose 

mekanike, duke përdorur mjetet e duhura (furçë, rul, pompë, pistoletë boje, etj.) në përputhje me 

dokumentacionin e projektit. 

- Kontrollon me kujdes sipërfaqen për kryerjen e punimeve dekorative. 

- Zgjedh dhe përgatit materialet/teknikat dekorative për lyerjen dhe dekorimin e mureve, tavanit 

dhe sipërfaqeve të tjera, sipas planit të projektit dhe kërkesës së klientit. 

- Zgjedh dhe përgatit shabllonet për lyerjen e motiveve të ndryshme në mur, tavan dhe sipërfaqe 

të tjera. 

- Kryen matjen, përgatitjen dhe instalimin e formave të derdhura të tavanit dhe murit, zbukurimeve 

(format me polisterol, format me gips, format me poliuretan, etj.), duke përdorur materialet 

(lidhësit), mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Aplikon materiale/ teknika dhe motive dekorative të gatshme në mur, tavan dhe sipërfaqe të tjera, 

në mënyrë manuale ose mekanike, duke përdorur mjetet e duhura (furçë, rul, pompë, pistoletë boje, 

etj.). 

- Zgjedh letrën e murit dhe materialet e tjera sipas planit të projektit dhe/ose kërkesës së klientit. 

- Bën një skicë të vendeve ku bashkohen pjesët e letrës së murit me njëra-tjetrën me kërkesë të 

klientit dhe/ose sipas planit të projektit. 

- Mbulon mobiljet e brendshme, dyshemenë, dyert dhe dritaret me materialet përkatëse për 

mbrojtje. 

- Përgatit/përzien materialet sipas recetave/specifikimeve teknike të paracaktuara. 

- Bën riparimin e sipërfaqeve me materialin e duhur. 

- Bën izolimin e duhur në pikat e kryqëzimit të mureve me dyert dhe dritaret. 

- Smerilon dhe pastron sipërfaqen e stukuar kur është e përshtatshme. 

- Heq mbetjet në sipërfaqet e punës duke aplikuar materialet dhe procedurat e duhura. 

- Vesh sipërfaqen me astarin e duhur. 

- Përzgjedh materialet sipas llojit të sipërfaqes që do të trajtohet. 
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- Mat sipërfaqet që duhet të mbulohen me letër muri dhe materiale të tjera (fletë metalike, 

mëndafsh, pëlhurë, etj.), duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura, sipas planit të projektit ose 

kërkesës së klientit. 

- Shkurton dhe përshtat letrën e murit sipas skicës. 

- Përgatit lidhësit e përshtatshëm (ngjitës, silikon, etj.) për instalimin e materialeve të zgjedhura, 

duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura sipas udhëzimeve të prodhuesit. 

- Vendos lidhësit në letrën e murit dhe në materialet e tjera në mënyrë manuale ose mekanike në 

përputhje me udhëzimet e prodhuesit. 

- Vendos letrën e murit dhe materialet e tjera në një sipërfaqe në përputhje me procesin 

teknologjik, duke përdorur mjetet e duhura (bisturi, gërshërë, vizore, skuadër, etj.). 

- Pastron dhe magazinon mjetet e punës. 

- Pastron vendin e punës. 

- Sistemon materialet e mbetura dhe i magazinon 

- Përpilon rendin e punës, në përputhje me detyrën e punës. 

- Mban /ndjek regjistrimin e informacionit në lidhje me blerjet, rezervat dhe konsumin e materialit 

bazë, të artikujve të tjerë dhe mjeteve të punës në mënyrë manuale dhe/ose elektronike. 

- Regjistron të dhënat (faturat) për sasinë e punës së kryer në librin e matjeve në mënyrë manuale 

ose elektronike. 

- Mban dhe plotëson programin e orëve të punës të punëtorit në përputhje me legjislacionin në 

mënyrë manuale ose elektronike. 

- Plotëson regjistrin e ndërtimit dhe ditarin e ndërtimit në mënyrë manuale ose elektronike. 

- Përgatit raporte në lidhje me aktivitetet e realizuara në formën e duhur.  

- Ruan dokumentacionin sipas legjislacionit në fuqi në formë manuale ose elektronike. 

- Hedh në regjistrat përkatës detajet e faturave të lëshuara për klientët. 

- Analizon tregun, disponueshmërinë dhe çmimet e materialeve, mjeteve, pajisjeve dhe mjeteve 

të tjera të punës. 

- Bën zgjedhjen, blerjen dhe kontrollin e materialeve, mjeteve, pajisjeve të nevojshme, duke 

respektuar parimet e mjedisit të qëndrueshëm. 

- Bën matjen paraprake të punimeve (përshkrimi dhe sasia e punimeve). 

- Llogarit çmimin për njësi për pozicionet individuale të punës bazuar në analizën e çmimit (kostot 

e materialeve dhe kostoja e kohës për çdo njësi matëse). 

- Përgatit/merr pjesë në përgatitjen e një oferte për kryerjen e punimeve të ndërtimit të thatë 

- Promovon ofertat dhe shërbimet në mënyrë të përshtatshme për grupet e ndryshme të synuara 

duke përdorur marketimin digjital. 

- Kërkon informacion dhe sqarime të nevojshme për zbatimin e detyrës së punës nga eprori i tij/saj. 

- Jep udhëzime për bashkëpunëtorët për zbatimin e një detyre pune duke përdorur terminologji të 

qartë dhe profesionale. 

- Vendos komunikim cilësordhe transparent me eprorët, bashkëpunëtorët dhe klientët dhe 

institucionet përkatëse duke ndjekur rregullat e komunikimit të biznesit dhe parimet e punës në 

ekip. 

- Komunikon me klientët, eprorët dhe institucionet duke përdorur informacionin dhe komunikimin 

bashkëkohor dhe teknologjitë ndihmëse. 

- Përdor terminologjinë e duhur profesionale të përkthyer për klientët në mënyrë sa më të 

kuptueshme kur është e nevojshme. 

- Zgjidh ankesat dhe keqkuptimet me klientët dhe bashkëpunëtorët duke përdorur teknikat e 

duhura për zgjidhjen e konflikteve. 
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- Informon eprorin dhe klientët e tij/saj në lidhje me detyrën e përfunduar të punës duke përdorur 

terminologji të qartë dhe profesionale. 

- Zbaton rregulloret teknike dhe standardet e cilësisë dhe procedurat e brendshme në zbatimin e 

detyrave të punës. 

- Siguron përdorimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e duhur të mjeteve, pajisjeve, materialeve dhe 

aparaturave pas përdorimit, të gjitha në përputhje me udhëzimet e prodhuesit dhe standardet për 

mbrojtjen ekologjike. 

- Punon për zhvillimin profesional dhe monitoron trendet në fushën e zhvillimit të teknologjisë, 

materialeve, mjeteve dhe pajisjeve për punimet e ndërtimit të thatë 

- Kryen kontrollin e kalendarit kohor dhe të cilësisë në lidhje me zbatimin e detyrës së punës në 

përputhje me kompetencën e tyre. 

- Heq mbetjet e mundshme për të siguruar cilësinë e punimeve të realizuara. 

- Identifikon dhe informon bashkëpunëtorët për rreziqet e mundshme në mjedisin e punës dhe 

gjatë përdorimit të pajisjeve dhe mjeteve. 

- Zbaton/inspekton zbatimin e masave higjieno-sanitare-teknike të sigurisë në punë para, gjatë dhe 

pas punës. 

- Zbaton rregulloret ligjore dhe të brendshme për menaxhimin e emergjencave. 

- Përdor dhe kontrollon rregullisht pajisjet dhe aparaturat në përputhje me standardet dhe 

udhëzimet e prodhuesve për sigurinë në punë. 

- Zbaton masat parandaluese për ruajtjen e shëndetit të vet dhe të bashkëpunëtorëve. 

- Zbaton rregullat e mbrojtjes së mjedisit dhe standardet ekologjike. 

- Hedh, ruan dhe organizon materialet dhe dokumentet në një mënyrë që nuk kërcënon mjedisin. 

- Organizon dhe hedh mbetjet e materialeve gjatë procesit të punës në përputhje me rregulloret 

mjedisore. 

- Kryen detyra pune duke përdorur energji dhe materiale në përputhje me parimet e zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit. 
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2. Plani mësimor i lëmisë Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës  

 

SHKOLLA E MESME E LARTË PROFESIONALE- NIVELI III dhe IV I KUALIFIKIMIT SIPAS 

KKK 

LËMI ARSIMOR NDËRTIMTARI 

FUSHA 

KURRIKULARE 
Lëndët  mësimore 

Fondi i orëve mësimore  

Shkalla  5 
Shkalla 

6 
Gjithsej %/FK 

Klasa 

10 

Klasa 

11 

Klasa 

12 

Gjuhë dhe komunikim 

Gjuhë amtare 3 3 3 9 

16.7% Gjuhë angleze 2 2 2 6 

Gjuhë e dytë e huaj  0 0 1 1 

Artet   0 0 0 0 0 

Matematika Matematikë 3 3 3 9 9.4% 

Shkencat natyrore 

Fizikë 1 1 0 2 

3.1% 
Kimi  1 0 0 1 

Biologji 0 0 0 0 

Gjeografi 0 0 0 0 

Shoqëria dhe mjedisi 

Edukatë qytetare 1 0 0 1 

1.04% Histori 0 0 0 0 

Psikologji 0 0 0 0 

Shëndeti dhe 

mirëqenia 

Edukatë fizike dhe 

shëndetësore 
2 2 2 6 6.3% 

TOTAL - Lëndë të përgjithshme 13 11 11 35   

Jeta dhe puna 

TIK 1 1 1 3 

63.5% 

(Organizimi dhe 

Ekonomia i ndërtimit 

- Ndërmarrësia) 

  1 1 2 

Vizatim teknik 1     1 

Gjeometri deskriptive 2     2 

Konstruksionet 

ndërtimore  
2+3     5 

Mekanika teknike   2     2 

Hyrje në ndërtimtari     2     2 

Materialet ndërtimore 2+3     5 

Teknologjia e 

ndërtimit 
  2   2 

Dizajnimi me CAD   2 2 4 

Ndërtimi i thatë - I   3+5   8 
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Ndërtimi i thatë - II     2+6 8 

Ngjyrosja - I   2+4   6 

Ngjyrosja - II     2+6 8 

Module zgjedhore 1 1 1 3 

GJITHSEJ 32 32 32 96 100 

 

 

Shënim:  

Viti shkollor në klasën 10 dhe 11 ka 35 javë në vit dhe një javë mësimore ka 32 orë. 

Viti shkollor në klasën 12 ka 32 javë në vit dhe një javë mësimore ka 32 orë 

Një kredi përmban 20 orë mësimore 
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Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 

 

• Në Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (IAP), përgatitja profesionale e nxënësve 

realizohet me anë të “moduleve profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike - praktike. 

Në Planin mësimor të Kurrikulës bërthamë tregohet lista e moduleve profesionale të cilët janë 

të detyrueshëm të zbatohen dhe nuk mund të ndryshohen nga IAP. 

• Kurrikula bërthamë përmban “përshkruesit e moduleve profesionale”, të cilët duhet të 

zhvillohen dhe të detajohen më tej nga vetë mësuesit e IAP s. Gjatë përgatitjes së programeve 

mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul profesional, 

Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të detyrueshme dhe nuk mund 

të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave të tjera të moduleve profesionale janë 

rekomanduese dhe mund të përshtaten nga vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më 

të fundit në profesionet përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

• Edhe nëse modulet profesionale do të trajtohen nga mësimdhënës të veçantë, gjatë përgatitjes 

së programeve mësimore të hollësishme dhe gjatë zbatimit të tyre duhet të ketë një 

bashkëpunim të ngushtë të gjithë ekipit të mësimdhënësve që trajtojnë modulet profesionale të 

kualifikimit profesional përkatës. 

• Për modulet profesionale, si njësi matëse e ngarkesës mësimore do të përdoret koncepti i 

Kredisë, ku një Kredi është i barazvlefshëm me 20 orë mësimore, dhe ku një orë mësimore ka 

një kohëzgjatje prej 45 minutash. 

• Përmbushja me sukses e moduleve profesionale kërkon integrimin e teorisë me praktikën e 

profesionit dhe për këtë, parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të zbatohet gjerësisht në procesin 

mësimor. 

• Njohja e vazhdueshme e nxënësve me Rezultatet e të Mësuarit që përmbajnë përshkruesit e 

moduleve si dhe me Kriteret e Vlerësimit përkatëse, ndihmon në nxitjen e motivimit të 

nxënësve dhe lehtëson përvetësimin e kompetencave profesionale. 

• Mësimdhënësit e moduleve profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda 

mësimore të tilla që të fuqizojnë maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në 

krijimin te ata të kompetencave sociale e profesionale, të plota dhe të qëndrueshme. 

• Rekomandohet që mësimdhënësit e moduleve profesionale të përdorin metoda mësimore që 

zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe sjelljet dhe 

qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Metoda e punës në grup duhet 

të jetë në themel të organizimit të mësimit teorik dhe praktik për të zhvilluar te nxënësit 

kompetencat profesionale, të nevojshme për të përballuar me sukses vështirësitë që kanë të 

bëjnë me veprimtarinë e ardhshme profesionale, me vazhdimin e shkollimit të mëtejshëm, si 

dhe me veprimtarinë shoqërore si qytetar i një shoqërie demokratike. 

• Një parim tjetër që duhet të zbatohet nga mësimdhënësit e moduleve profesionale është që të 

nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave, puna 

hulumtuese dhe studimet e rastit të nxënësve kanë një ndikim të dukshëm në formimin e tyre 

si profesionistë të ardhshëm. 

• Rekomandohet që në trajtimin e Rezultateve Mësimore teorike të moduleve të përdoren 

metoda të tilla si ligjërata, dhënia e shembujve, zgjidhja e problemit teorik, dhënia e detyrave 

etj. Ndërsa në trajtimin e Rezultateve Mësimore praktike të përdoren kryesisht demonstrimi 

nga mësimdhënësi, praktika e mbikëqyrur dhe praktika e pavarur e nxënësve.  
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• Mësimdhënësit që trajtojnë modulet profesionale duhet të respektojnë individualitetin e 

nxënësve duke nxitur përparimin e shpejtë të nxënësve të përparuar dhe duke mbështetur 

nxënësit e prapambetur me veprimtari mësimore te veçanta.  

• Në kushtet e mungesës së mjediseve reale të punës për punë praktike të nxënësve, 

rekomandohet që në Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të krijohen mjedise të 

simuluara të punës. 

• Qendra e Kompetencës duhet të krijojë lidhje të ngushta me bizneset lokale që kryejnë 

veprimtari në kualifikimet profesionale përkatëse, për të mundësuar praktikimin e nxënësve 

dhe marrjen e informatave për zhvillimet në profesionet përkatëse.  

• Për sa i përket vlerësimit të nxënësve, rekomandohet të përdoren metoda dhe instrumente 

vlerësimi që nxisin krijimin e kompetencave të nxënësve, shmangin subjektivizmin në 

vlerësim dhe tregojnë arritjet reale të tyre. Me rëndësi është vlerësimi i vazhdueshëm dhe ai 

përfundimtar, ku format, metodat dhe instrumentet e vlerësimit përzgjidhen apo hartohen nga 

vetë mësimdhënësit. Duhet të synohet vlerësimi i arritjeve i bazuar në kriteret (ku arritjet e 

nxënësit krahasohen me standardet e paracaktuara) dhe të shmanget sa më shumë të jetë e 

mundur vlerësimi i bazuar në renditjen (ku nxënësit krahasohen me njëri-tjetrin). Metodat dhe 

instrumentet e vlerësimit që rekomandohen janë: pyetjet – përgjigjet me gojë, pyetjet - 

përgjigjet me shkrim, detyrat me shkrim, vëzhgimi i veprimtarisë së nxënësve, listat e kontrollit 

të veprimtarive praktike dhe të produkteve të punës, projekte për vlerësimin etj.  

• Lista e kontrollit duhet të jetë instrumenti bazë për vlerësimin e shprehive praktike të nxënësve, 

të testuara në situata pune reale apo të simuluara.  

• Mësimdhënësit duhet të përgatisin Instrumentet e vlerësimit të nxënësve për çdo Rezultat 

Mësimor të paraqitur në përshkruesit e moduleve profesionale, duke u bazuar në Kriteret e 

vlerësimit përkatëse. 

• Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtatin programet e 

hollësishme të moduleve profesionale në përputhje me mundësitë fizike të këtyre nxënësve, si 

dhe të krijojnë kushte të përshtatshme për zbatim. 

• Në përgjithësi, si për procesin mësimor, ashtu edhe për vlerësimin e nxënësve, duhet të 

synohen forma dhe metoda që e vendosin nxënësin në qendër të veprimtarive mësimore dhe e 

shndërrojnë rolin e mësimdhënësit nga një lektor i thjeshtë, në një organizator, mbikëqyrës, 

nxitës dhe vlerësues i veprimtarisë së nxënësve. 

 

 

4. Përshkruesit e moduleve profesionale 

 

a) Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 10-të. 

b) Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 11-të. 

c) Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 12-të. 
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Klasa 10, 

Programi i moduleve profesionale 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“APLIKIMI I TIK-ut NË NDËRTIMTARI” 

Klasa 10 

 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 2 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelinnë Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Aplikimi i TIK-ut në ndërtimtari”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi tregon arkitekturën e kompjuterit dhe funksionalitetin e komponentëve harduerike 

RM2: Nxënësi instalon sistemin operativ 

RM3: Nxënësi konfiguron rrjetin kompjuterik standard 

RM4: Nxënësi shfrytëzon internetin 

RM5: Nxënësi shfrytëzon softuerin aplikativ 

 

RM1: Nxënësi shpjegon ndërtimin fizik të kompjuterit personal  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të kuptoj konceptet themelore në teknologjinë informative; 

- të përshkruaj përdorimin e teknologjisë informative në fusha të ndryshme dhe në shoqëri; 

- të përshkruaj ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të kompjuterit 

- të shpjegoj komponentët e brendshme dhe të jashtme dhe mënyrën e funksionimit; 

- të identifikoj komponentët e brendshme dhe të jashtme të kompjuterit personal; 

- të demonstroj  leximin e shënimeve në pajisjet e ndryshme në kompjuterë; 

- të listoj gjeneratat e  ndryshme të kompjuterëve;  

- të përshkruaj veçoritë dalluese të gjeneratave të kompjuterëve; 

- të tregoj aplikimin e kompjuterëve në fusha të ndryshme; 

- të paraqes shkathtësi për masa mbrojtëse në punë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori.  

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Materiale konkretizimi si: (pllaka amë, kartela te ndryshme, furnizuesi i rrymës, procesori, memorie, hard 

disk etj). 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kupton konceptet themelore në teknologjinë informative. 

- Përshkruan përdorimin e teknologjisë informative në fusha të ndryshme. 

- Përshkruan ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të kompjuterit. 

- Shpjegon komponentët e brendshme dhe të jashtme dhe mënyrën e funksionimit. 

- Dallon njësitë hyrëse dhe dalëse të kompjuterit. 

- Liston gjeneratat e ndryshme të kompjuterëve. 

- Përshkruan veçoritë dalluese të gjeneratave të kompjuterëve. 

- Tregon aplikimin e kompjuterëve në fusha të ndryshme. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikon komponentët e brendshme dhe të jashtme të kompjuterit personal. 

- Demonstron  leximin e shënimeve në pajisjet e ndryshme në kompjuterë. 

- Liston gjeneratat e  ndryshme të kompjuterëve. 

- Paraqet shkathtësi për masa mbrojtëse në punë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë ose me 

përgjigje të shkurtër. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë pajisjet e jashtme dhe të brendshme, 

lexojnë shënimet në pajisjet e ndryshme, lexojnë përformansat e kompjuterit, dallojnë gjeneratat e 

kompjuterëve etj. 

 

RM2: Nxënësi instalon sistemin operativ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të numëron sistemet operative; 

- të dallon sistemet operative; 

- të përkufizon sistemet operative dhe rolin e tij në sistemin kompjuterik; 

- të përshkruan ndërfaqet (interfejsat) dhe gjuhët e ndryshme komanduese; 

- të demonstron instalimin e sistemit operative; 

- të zbaton procedurat për formatizimin dhe ndarjen e hard diskut; 

- të punon në nivel bazë me sistemet operative DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX. 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori.  

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, DVD me sisteme operative, softuerët sistemor 

etj.). 
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- Listat e të dhënave. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Numëron sistemet operative. 

- Dallon sistemet operative. 

- Përkufizon sistemet operative dhe rolin e tij në sistemin kompjuterik. 

- Përshkruan ndërfaqet (interfejsat) dhe gjuhët e ndryshme komanduese. 

- Përshkruan komandat beç (batch) të thjeshta. 

- Shpjegon zhvillimin e sistemit operativ. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Demonstron instalimin e sistemit operative. 

- Zbaton procedurat për formatizimin dhe ndarjen e hard diskut. 

- Punon në nivel bazë me sistemet operative DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Prezantime te detyrave të ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që ta dallojë sistemet operative të instaluar, të punojë 

në nivel bazë në secilin sistem operativ, të instaloj sisteme të ndryshme operative etj. 

 

RM3: Nxënësi konfiguron rrjetin kompjuterik standard 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përkufizon rrjetin kompjuterik; 

- të kupton të gjitha komponentët kryesore të rrjetit; 

- të tregon veçoritë e komponentëve të rrjetit; 

- të shpjegon përparësitë dhe mangësitë e rrjeteve të bazuara në server dhe rrjetat e lidhura ballë-për-ballë; 

- të shpjegon dallimin në mes konfigurimit pikë me pikë ose shumëpikësh;  

- të shpjegon modelet e rrjetave; 
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- të klasifikon mediumet transmetuese të rrjetave; 

- të demonstron instalimin e rrjetit lokal; 

- të demonstron konfigurimin e një rrjete standarde për komunikim kompjuterik; 

- të shfrytëzon  administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin; 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (katalogje, listat e të dhënave, listat eksperimentuese, veglat për eksperimentim dhe 

instrumentet për matje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përkufizon rrjetin kompjuterik. 

- Kupton të gjitha komponentët kryesore të rrjetit. 

- Tregon veçoritë e komponentëve të rrjetit. 

- Shpjegon përparësitë dhe mangësitë e rrjeteve të bazuara në server dhe rrjetat e lidhura ballë-për-ballë. 

- Shpjegon dallimin në mes konfigurimit pikë me pikë ose shumëpikësh.  

- Tregon  karakteristikat dhe përdorimet e topologjive të ndryshme të rrjetit. 

- Shpjegon modelet e rrjetave. 

- Shpjegon modelin TCP/IP dhe IP adresat. 

- Klasifikon mediumet transmetuese të rrjetave. 

- Shpjegon përparësitë dhe mangësitë e modëve të ndryshme të transmetimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Demonstron instalimin e rrjetit lokal. 

- Demonstron konfigurimin e një rrjete standarde për komunikim kompjuterik. 

- Shfrytëzon  administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Projekte të ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
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- Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit si: instalimin e rrjetit lokal; konfigurimin e një rrjete 

standarde, administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin etj. 

 

RM4: Nxënësi shfrytëzon internetin 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të kupton përparësitë e shfrytëzimit të postës elektronike; 

- të shpjegon dërgimin dhe pranimin e e-mail mesazhit; 

- të demonstron përdorimin e e-mail aplikacionit; 

- të shfrytëzon bisedat e drejtpërdrejta; 

- të shpjegon internetin dhe www (world wide web); 

- të numëron shërbimet në internet; 

- të numëron aplikacionet e shfletuesit të web-it  (web browser); 

- të demonstron përdorimin e web browser-eve të ndryshëm; 

- të shfrytëzon kërkimin e informacioneve ; 

- të zbaton organizimin e faqeve në internet; 

- të demonstron doënload dhe upload; 

- të demonstron mbledhjen e informatave nga aplikacioni i web-it (www). 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (katalogje, listat e të dhënave, listat eksperimentuese, veglat për eksperimentim dhe 

instrumentet për matje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kupton përparësitë e shfrytëzimit të postës elektronike. 

- Numëron përparësitë dhe të metat e postës elektronike dhe asaj tradicionale. 

- Shpjegon dërgimin dhe pranimin e E-mail mesazhit. 

- Shpjegon organizimin e E-mail aplikacionit. 

- Shpjegon internetin dhe www (World wide web). 

- Numëron shërbimet në internet. 

- Kupton navigimin nëpër internet. 

- Numëron aplikacionet e shfletuesit të WEB-it  (WEB browser). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Demonstron përdorimin e E-mail aplikacionit. 

- Shfrytëzon bisedat e drejtpërdrejta. 

- Demonstron përdorimin e Web browser-eve të ndryshëm. 

- Shfrytëzon kërkimin e informacioneve . 

- Zbaton organizimin e faqeve në internet. 

- Demonstron Doënload dhe Upload. 

- Demonstron mbledhjen e informatave nga aplikacioni i Web-it (www). 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 
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- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe. 

- Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Prezantime të ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përdorimin dhe organizimin e aplikacioneve të 

postës elektronike dhe aplikacioneve të WEB-it (WEB browser). 

 

RM5: Nxënësi shfrytëzon softuerin aplikativ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të shpjegon softuerin aplikativ; 

- të përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerit për përpunim të tekstit; 

- të shpjegon përpunimin dhe formatizimin e tekstit; 

- të demonstron krijimin, përpunimin dhe shtypjen e dokumentit në letër;  

- të demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara në dokument; 

- të shpjegon softuerin aplikativ për prezantim; 

- të shpjegon krijimin, formatizimin dhe dizajnimin e sllajdeve; 

- të demonstron aftësi për kryerjen e operacioneve themelore me grafikë dhe diagrame; 

- të demonstron  shfaqjen e prezantimit; 

- të përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerin për tabela dhe baza të të dhënave; 

- të shpjegon librin e punës (ëorkbook); 

- të përdorë formula dhe funksione të ndryshme; 

- të demonstron paraqitjen grafike të dhënave të tabelës;  

- të shpjegon shtypjen e librit punues në letër; 

- të demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara; 

- të demonstron detyra projektuese të avancuara; 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
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- Shpjegon softuerin aplikativ 

- Numëron softuerët aplikativ. 

- Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerit për përpunim të tekstit. 

- Shpjegon përpunimin dhe formatizimin e tekstit. 

- Shpjegon softuerin aplikativ për prezantim. 

- Shpjegon krijimin, formatizimin dhe dizajnimin e sllajdeve. 

- Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerin për tabela dhe baza të të dhënave. 

- Shpjegon librin e punës (Ëorkbook), fletat punuese (sheets) dhe editimin e të dhënave. 

- Shpjegon adresimin relativ dhe absolute. 

- Shpjegon shtypjen e librit punues në letër. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shfrytëzon insertimin e objekteve në dokument. 

- Përdorë tabela të ndryshme në dokument. 

- Demonstron krijimin, përpunimin dhe shtypjen e dokumentit në letër.  

- Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara në dokument. 

- Demonstron aftësi për kryerjen e operacioneve themelore me grafikë dhe diagrame. 

- Përdorur efekte të ndryshme të paraqitjes së  prezantimit. 

- Demonstron  shfaqjen e prezantimit. 

- Përdorë formula dhe funksione të ndryshme. 

- Shfrytëzon insertimin e objekteve të ndryshme. 

- Demonstron paraqitjen grafike të të dhënave të tabelës. 

- Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara. 

- Demonstron detyra projektuese të avancuara. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe. 

- Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese 

- Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në krijimin dhe përpunimin e dokumentit,  krijimin 

e prezantimeve të ndryshme dhe për situata të ndryshme duke përdorur efekte të ndryshme të paraqitjes se 

prezantimit dhe demonstrimin e detyrave të ndryshme projektuese në Excel. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT 

“VIZATIM TEKNIK” 

 Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit:  2 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Vizatim teknik”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan veglat dhe standardet e vizatimit teknik 

RM2: Nxënësi përdorë  llojet e vijave dhe shkrimin teknik 

RM3: Nxënësi përshkruan materialet ndërtimore në mënyrë grafike dhe bënë identifikim  e simboleve të 

materialeve ndërtimore në një vizatim 

RM4: Nxënësi përshkruan shkallët numerike dhe format e kuotimeve 

RM5: Nxënësi konstrukton figura të rregullta gjeometrike 

RM6: Nxënësi paraqet detajet e elementeve ndërtimore në vizatimin teknik 

 

RM1: Nxënësi përshkruan veglat dhe standardet e vizatimit teknik   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të shpjegoj rolin dhe rëndësinë e vizatimit teknik për paraqitjen e trupave dhe objekteve me anë të 

vizatimit; 

- të përshkruaj llojet e tavolinave, të  veglave dhe të letrës për vizatim teknik; 

- të përshkruaj mënyrën e përdorimit të veglave për vizatim teknik; 

- të shpjegoj rolin dhe rëndësinë e standardeve ndërkombëtare për paraqitjen, leximin dhe interpretimin 

e vizatimeve teknike; 

- të përshkruaj llojet e formateve të letrës që përdoren në vizatim teknik; 

- të përshkruaj mënyrën e realizimit dhe të vendosjes së tabelave në formatet e vizatimit; 

- të përdorë me saktësi veglat për matje; 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori më transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia e vizatimit teknik, dokumentacionit teknik për industrinë dhe për prodhimtarinë 

bashkëkohore. 

- Standardet e vizatimit teknik. 

- Formatet, tabelat (legjendat) dhe përmasat në vizatimin teknik. 

- Tabelat. 

- Veglat e ndryshme për vizatim teknik. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Matja e trupave, objekteve, figurave dhe sipërfaqeve të ndryshme. 

- Përdorimi me saktësi i veglave për matje. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 
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- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rëndësinë e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave,dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë 

 

RM2: Nxënësi përdorë llojet e vijave dhe shkrimin teknik 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruaj llojet dhe përdorimet e vijave të ndryshme në vizatimin teknik; 

- të dalloj llojet e vijave (të plota, të ndërprera, vijën vizë-pikë-vizë, vijën me dorë të lirë); 

- të kombinoj vijat e thjeshta dhe të ndryshme në një vizatim teknik; 

- të zbatoj rregullat e vizatimit të vijave; 

- të përdorë veglat e duhura për vizatimin e vijave; 

- të përshkruaj llojet dhe përdorimet e shkronjave të ndryshme në vizatimin teknik; 

- të shkruaj stilet e shkrimit teknik; 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e vijave në vizatimin teknik. 

- Përdorimet e vijave në vizatimin teknik. 

- Standardet për shkrim teknik. 

- Stilet e shkrimit teknik. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kombinimi i vijave të thjeshta dhe të ndryshme në një vizatim teknik. 

- Zbaton rregullat e vizatimit të vijave. 
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- Përdorë veglat e duhura për vizatimin e vijave. 

- Shkruan stilet e shkrimit teknik. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta.  
Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë vijat, shkrimin teknik. 

 

RM3: Nxënësi përshkruan materialet ndërtimore në mënyrë grafike dhe bënë identifikim  e 

simboleve të materialeve ndërtimore në një vizatim  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të dalloj llojet e simboleve për paraqitjen grafike të materialeve ndërtimore; 

- të përshkruaj materialet ndërtimore në mënyrë grafike; 

- të lexojë llojet e materialeve të përdorura në bazat-planimetritë e projektit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi 

- Simboleve e materialeve ndërtimore. 

- Materialet ndërtimore në mënyrë grafike.  
Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- Lexon dhe identifikon llojet e materialeve të përdorura në bazat-planimetritë e projektit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 
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- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

- Detyrë me demonstrim në klasë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  shpjegojë rolin dhe rëndësinë e paraqitjes 

grafike të materialeve ndërtimore në projektet e ndërtimit si dhe shpjegojë se cilat materiale dhe në 

çfarë mënyre grafike mund të paraqiten në ndërtimtari. 

 

RM4: Nxënësi përshkruan shkallët numerike dhe format e kuotimeve  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të dallon shkallët – përpjesën; 

- të përshkruajë shkallët numerike (natyrore, zvogëluese dhe zmadhuese); 

- të përshkruajë mënyrën e përdorimit të përpjestuesit; 

- të dallojë elementet e kuotës; 

- të përshkruajë kuotimet e brendshme dhe të jashtme; 

- të përshkruajë format e kuotimeve; 

- të përshkruajë kuotimin e përgjithshëm; 

- të bën kuotimin e detaleve te ndryshme ne vizatim; 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përpjesa.  

- Shkallët numerike (natyrore, zvogëluese dhe zmadhuese). 

- Përdorimi i përpjestuesit. 

- Elementet e kuotës. 

- Kuotat e gjatesisë, gjërësisë dhe lartësisë. 

- Kuotat e lartësisë ( në prerje të objektit). 

- Kuotat përshkruese. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kryen kuotimin e detaleve të ndryshme në vizatime. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit të shpjegojë mënyrën e përpjesëtimit, të shkallës 

e cila mund të krahasohet me shembuj numerik në natyrë; shpjegojë mënyrat e kuotimeve, paraqes 

shembuj grafikë të mënyrave të kuotimit. 

 

 RM5: Nxënësi konstrukton  figura të rregullta gjeometrike     

Kriteret e vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruajë figurat gjeometrike; 

- të dallojë figurat gjeometrike – shumëkëndëshat; 

- të dallojë lakoret; 

- të konstrukton lakoret e ndryshme me rregulla gjeometrike; 

- të maketon dhe konstrukton figura dhe trupa të rregullt gjeometrik. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Figurat gjeometrike te rregulllta. 

- Konstruktimi i rrethit. 

- Konstruktimi i shumëkëndëshave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Bënë  konstruktimin e  shumëkëndëshave. 

- Bënë konstruktimin e  lakoreve. 

- Përshkruan rakordimet.  
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit tëshpjegojë mënyrat e ndërtimit të figurave 

gjeometrike. 

 

RM6: Nxënësi paraqet detajet e elementeve ndërtimore në vizatimin teknik    

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të lexojë dhe paraqes detalin e kallëpeve; 

- të lexojë dhe paraqes detalin e themeleve; 

- të lexojë dhe paraqes detalin e dyerve; 

- të lexojë dhe  paraqes detalin e parapetit të dritares; 

- të lexojë dhe paraqes detalin e shtresave të dyshemesë; 

- të lexojë dhe paraqes detalin e shtresave të kulmit; 

- të lexojë dhe parqes detalin e nyjeve sanitare dhe pusetave;  
Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi  

- Detalet e kallëpeve. 

- Detalet e themeleve. 

- Detajet e dyerve dhe dritareve. 

- Detajet e nyjeve sanitare dhe pusetave.  
Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Paraqet detajin e kallëpeve. 

- Paraqet detajin e themeleve. 
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- Paraqet detajin e dyerve. 

- Paraqet s detajin e parapetit të dritares. 

- Paraqet detajin e shtresave të dyshemesë. 

- Paraqet detajin e shtresave të kulmit. 

- Paraqet detajin e nyjeve sanitare dhe pusetave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit të shpjegojë mënyrat e vizatimit të detajeve të 

elementeve në konstruksion, demonstrojë shembuj konkret për secilin detaj të dhënë. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT 

“GJEOMETRI DESKRIPTIVE” 

Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 4 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Gjeometri deskriptive”, klasa 10::  : Nxënësi njeh metodat 

e projektimit dhe rregullat e projektimit orthogonal 1RM1 :  :  

RM1: Nxënësi përshkruan metodat e projektimit dhe rregullat e projektimit ortogonal  

RM2: Nxënësi aplikon metodat e projektimit të pikës, drejtëzës, segmentit dhe rrafshit  

RM3: Nxënësi njeh mënyrat e projektimit të trupave të rregullt gjeometrik   

RM4: Nxënësi njeh mënyrat e paraqitjes së trupave në aksionometri (pamje 3D)   

RM5: Nxënësi njeh mënyrat e zgjidhjes gjeometrike të kulmeve     

 

RM1: Nxënësi njeh metodat e projektimit dhe rregullat e projektimit ortogonal  

Kriteret e vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të dallojë llojet e projeksioneve; 

- të përshkruajë llojet e projeksioneve; 

- të dallojë rrafshet e projeksionit; 

- të përshkruajë rrafshet e projeksionit; 

- të interpretojë rastet e veçanta të projektimit të pikës.  
Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Fotografi-slajde të projeksionit të pikës me animacion. 

- Projektimi i pikës në formë detale në fletë hameri dhe maketi. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Paraqitja hapsinore dhe ortogonale e objekteve. 

- Projektimi qendror. 

- Projeksioni i pjerrët. 

- Projektimi ortogonal. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- Përdorimi dhe manipulimi me mjete vizatuese teknike. 

- Kuptimi i rrafshit projektues dhe mënyrat e orientimit në sistem koordinativ. 

- Kuptimi i rrafsheve të projeksionit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Orientim në hapësirë tre dimensionale. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta.  

Evidentimi i vlerësimit: 

- Detyra konkrete të projektimit ortogonal. 

- Punimi i rrafsheve të projektimit në maket me mundësi palosjeje. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shënojë dhe 

vizatojë elementet e objektit në përgjithësi. 

 

RM2: Nxënësi njeh metodat e projektimit pikës, drejtëzës, segmentit dhe rrafshit  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të dallojë projeksionet në dy dhe tri rrafshe; 

- të përshkruajë pikën, drejtëzën dhe segmentin; 

- të dallojë drejtëzën nga segmenti; 

- të përshkruajë projektimet e pikës, drejtëzës dhe segmentit; 

- të përcakton gjurmët e depërtimit të drejtzes.  
Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Fotografi-slajde të projeksionit të pikës me animacion. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Projektimi ortogonal i pikës. 

- Projektimi ortogonal i segmentit. 

- Projektimi ortogonal i drejtëzës. 

- Gjurmat e rrafshit.  

- Koordinatet e rrafshit. 

- Rrafshe paralele me rrafshe të projeksionit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- Punon një maket ku mund te kuptohet drejt projeksioni i pikës apo edhe gjurmët e drejtëzës nëpër 

rrafshe të projektimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Orientim ne hapsire tre dimensionale. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 
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- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Detyra konkrete te projektimit orthogonal. 

- Punimi i drejtëzës në maket me mundësi të përcaktimit të gjurmëve nëpër rrafshet e projektimit. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shenojë dhe 

vizatojë elementet e objektit në përgjithësi. 

 

RM3: Nxënësi njeh mënyrat e projektimit të trupave të rregullt gjeometrik   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të vizatojë projektimet e figurave gjeometrike në rrafshet e projeksionit; 

- të përshkruajë figurat gjeometrike; 

- të tregoj dallimin e trupave gjeometrik nga figurat gjeometrike; 

- të demonstrojë trupat gjeometrik duke bërë materjalizimin dhe hijëzimin e tyre. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Fotografi-slajde të projeksionit të pikës me animacion. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Projektimi ortogonal i figurave rrafshore.  

- Projektimi ortogonal i trupave gjeometrik. 

- Projeksioni i pjerrët i figurave të rrafshëta dhe zbatimi. 

- Projeksioni i pjerrët i trupave gjeometrik dhe zbatimi. 

- Figurat gjeometrike në rrafshe paralele me rrafshe të projeksionit. 

- Figurat gjeometrike që shtrihen në rrafshe projektuese. 

- Trupat gjeoemtrik të cilat me bazë shtrihen në rrafshet projektuese. 

- Prerjet e trupave gjeometrik me rrafsh projektues. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Demonstron trupat gjeometrik duke bërë materializimin dhe hijëzimin e tyre. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Orientim në hapësire tre dimensionale. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta.  
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Evidentimi i Vlerësimit: 

- Detyra konkrete te projektimit orthogonal. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shenojë dhe 

vizatojë elementet e objektit në përgjithësi. 

 

RM4: Nxënësi njeh mënyrat e paraqitjes se trupave ne aksionometri (pamje 3d)   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- të bëj shëndrrimin e projeksionit orthogonal në projeksion të pjerrët (aksionometri); 

- të paraqesë trupat gjeometrik nga projeksionet ortogonale në të pjerrët  (pamje aksionometrike) duke 

bërë materializimin dhe hijëzimin e faqeve të dukshme të tyre; 

- të vizatoj në aksionometri trupa të ndryshem të dhënë me të tri projeksionet e tyre, qoftë edhe me 

“dorë të lirë” por duke respektu rregullat e projektimit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Fotografi-slajde të projeksionit te pikes me animacion. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Pamjet aksonometrike. 

- Ecuria e paraqitjes së trupit gjeometrik nga projeksioni 2D në 3D. 

- Shkallët aksonometrike. 

- Ndërtimi i pamjeve aksonometrike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vizaton në aksionometri trupa të ndryshëm të dhënë me të tri projeksionet e tyre, qoftë edhe me “dorë 

të lirë” por duke respektuar rregullat e projektimit. 

- Maketon trupa të ndryshëm gjeometrik me përpjesë të caktuar dhe materializon faqet e mbeshtjelljes 

së trupit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Orientim ne hapsire tre dimensionale. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta dhe maketa. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Detyra konkrete te projektimit ortogonal dhe te pjerret. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 
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-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shenojë dhe 

vizatojë elementet e objektit në përgjithësi. 

 

RM5: Nxënësi njeh mënyrat e zgjidhjes gjeometrike të kulmeve    

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- të konstruktoj zgjidhjet e thjeshta gjeometrike të kulmeve me një, dy dhe me shumë faqe; 

- të paraqes kulmin në kënde të ndryshme shiqimi; 

- të punoj një zgjidhje gjeometrike poligonale me dhe pa pengesa; 

- të punoj zgjidhjen e një kulmi me maketë; 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Fotografi-slajde të zgjidhjes gjeometrike te kulmeve. 

- Material maketimi. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Elementet e kulmeve. 

- Llojet e kulmeve. 

- Zgjidhja e kulmeve katërfaqësore. 

- Zgjidhja e kulmeve të përbërë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Punon një zgjidhje gjeometrike për kulmin poligonal me dhe pa pengesa. 

- Punon zgjidhjen e një kulmi me maketë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Orientim ne hapsire tre dimensionale. 

- Punë në grup. 

- Maketim. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me kulme të thjeshta dhe maketa. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Detyra konkrete te projektimit ortogonal dhe te pjerret 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shënojë dhe 

vizatojë elementet e objektit në përgjithësi. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“KONSTRUKSIONE NDËRTIMORE” 

 Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës  

Vlera e Kredive të Modulit: 11 Kredi (210 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “Konstruksionet ndërtimore”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi dallon llojet e themeleve 

RM2: Nxënësi dallon llojet e elementeve vërtikale muret dhe shtyllat 

RM3: Nxënësi dallon llojet e konstruksioneve horizontale 

RM4: Nxënësi dallon llojet e shkallëve dhe bën llogaritjen 

RM5: Nxënësi dallon llojet e pullazeve dhe llojet e mbulesave  

 

RM1: Nxënësi dallon llojet e themeleve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegoj rëndësinë e themelit; 

- të shpjegoj si bëhet bartja e ngarkesave përmes themelit në trual; 

- të shpjegoj thellësinë e fondimit të themelit; 

- të emërtoj materialet prej të cilave ndërtohen themelet; 

- të dalloj format e themeleve; 

- të shpjegoj themelet shiritore; 

- të shpjegoj themelet e veçuara;  

- të shpjegoj themelet pllakë; 

- të shpjegoj në cilat raste përdoren pilotat;  

- të përzgjedhë mjete të punës dhe zbaton rregullat për mbrojtjen në punë dhe për ruajtjen e mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë-mjedisë punues. 

- Fotografi nga elementet e themeleve të realizuara. 

- Projekte kryesore të themeleve të kryera. 

- Makete të themeleve. 

- Katalogë me themele për objekte të ndryshme. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku 

kryhen punë të themeleve prej materialeve ndërtimore guri, betoni si dhe betoni i armuar. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Roli dhe rëndëaia e themelit. 

- Bartja e ngarkesave përms themelit në truall. 

- Ndarja e themeleve sipas thellësisë së fondimit. 

- Materialet për ndërtimin e themeleve. 

- Përdorimi i themeleve shiritore të veçuara dhe pllakë. 

- Shpjegon në cilat raste përdoren pilotat.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën vizatime të themeleve. 

- Bën llogaritje të ndryshme për material të themeleve. 

- Përzgjedh e mjete e punës. 

- Zbaton rregullat për mbrojtjen në punë dhe për ruajtjen e mjedisit. 
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- Bën shënimin si dhe matjen e themeleve. 

- Përgatit e vendin dhe veglat e punës për shënim. 

- Përzgjedh materialin (kallëpet) që shërbejnë për sigurimin e anëve të gropës se themelit. 

- Përzgjedh materialin (kallëpet) që shërbejnë për kallëpim të themelit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë vizatim i detajeve. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shenojë dhe 

vizatojë format e themeleve. 

 

RM2: Nxënësi dallon llojet eelementeve vërtikale muret dhe shtyllat 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallojë llojet e mureve në kuptimin e llojeve të materialeve; 

- të dallojë llojet e mureve në kuptimin e mureve mbajtëse dhe ndarëse; 

- të interpretoj skemat e thjeshta për formimin e konstruksionit të mureve nga materialet e ndryshme të 

ndërtimore me baze argjile,gaz-betoni,silikate apo blloqe nga betoni; 

- të përshkruaj muret nga betoni; 

- të përshkruaj muret e parapërgatitura nga betoni; 

- të përshkruaj muret me pllaka gjipsi; 

- të përshkruajë muret nga guri; 

- të tregojë për ndërhyrjet e mureve në kënde të ndryshme; 

- të tregojë llojet e shtyllave në kuptim të përbërjes së materialit; 

- të tregojë mënyrat e lidhjes së shtyllave me trarë, mure dhe elemente tjera konstruktive; 

- të përshkruajë shtyllat nga betoni dhe betoni i armuar; 

- të përshkruajë llojet e shtyllave prej betoni të armuar; 

- të përshkruajë si përgatiten kallëpet për shtylla; 

- të përshkruajë shtyllat prej druri; 

- të përshkruajë shtyllat prej metali. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Fotografi të hidroizolimeve te bodrumeve të përfunduara. 

- Katalogje  të ndryshme te materialeve.  
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- Mjedise pune për kryerje të muratimit. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e mureve dhe shtyllave. 

- Materialet e nevojshme për muratim ,pregaditje të kallëpeve si dhe shufra çeliku. 

Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku 

kryhen punë të mureve me tulla dhe  blloqe nga argjila e pjekur. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e mureve në kuptimin e llojeve të materialeve. 

- Llojet e mureve në kuptimin e mureve mbajtëse dhe ndaërse. 

- Mureve nga materialet e ndryshme ndërtimore me baze argjile apo blloqe nga betoni. 

- Përshkruajn muret nga betoni. 

- Muret e parapërgatitura nga betoni. 

- Muret me pllaka gjipsi. 

- Muret nga guri. 

- Ndërhyrjet e mureve në kënde të ndryshme. 

- Llojet e shtyllave në kuptim të përbërjes së materialit. 

- Mënyrat e lidhjes së shtyllave me trarë, mure dhe elemente tjera konstruktive. 

- Shtyllat nga betoni dhe betoni i armuar. 

- Llojet e shtyllave prej betoni të armuar. 

- Përgatitja e kallëpit për shtylla. 

- Shtyllat prej druri. 

- Shtyllat prej metali. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Bën shenimin e murit ku duhet te ndërtohet. 

- Përzgjedhë llojin e llaçit dhe bën përzierjen. 

- Përzgjedhë llojin e materialit per muratim. 

- Përgatitë kallëpin për mure dhe shtylla. 

- Bën pregaditjen e armatures për shtylla. 

- Bën përllogaritjen e materialit si dhe punon skica. 

 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

- Demonstrim i shkathtesive praktike ne lemin e ndërtimit të mureve dhe shtyllave. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
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- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e 

standardeve për ndërtimin e mureve. 

 

RM3: Nxënësi dallon llojet e konstruksioneve horizontal 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të numëroj llojet dhe rëndësinë e konstruksioneve horizontale; 

- të përshkruaj se me çfarë materiali mund të ndërtohen konstruksionet horizontale; 

- të dalloj pllakat masive monolite nga betoni i armuar; 

- të dalloj pllakat gjysemëmontuese nga betoni i armuar; 

- të dalloj pllakat e parafabrikuara nga betoni i armuar; 

- të dalloj sistemet e meskatit nga druri; 

- të dalloj sistemet e meskatit nga çeliku; 

- të dalloj llojet e trajeve nga betoni i armuar; 

- të dalloj llojet e trajeve nga druri; 

- të dalloj llojet e trajeve nga çeliku; 

- të bëj përllogaritjen e sasisë së materialit; 

- të bëj skica të thjeshta si bëhet ndërtimi i konstruksioneve horizontale. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Fotografi të konstruksioneve horizontale të përfunduara. 

- Katalogje  të ndryshme te materialeve. 

- Mjedise pune për punimin e konstruksioneve horizontale. 

- Materialet e nevojshme për pregaditje të kallëpeve si dhe shufra çeliku. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku 

kryhen punë të konstruksioneve horizontale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet dhe rëndësia e konstruksioneve horizontale. 

- Materialet që mund të ndërtohen konstruksionet horizontale. 

- Pllakat masive monolite nga betoni i armuar. 

- Pllakat gjysemëmontuese nga betoni i armuar. 

- Pllakat e parafabrikuara nga betoni i armuar. 

- Sistemet e meskatit nga druri. 

- Sistemet e meskatit nga çeliku. 

- Llojet e trajeve nga betoni i armuar. 

- Llojet e trajeve nga druri. 

- Llojet e trajeve nga çeliku. 

- Përllogaritja e sasisë së materialit. 

- Skica të thjeshta si bëhet ndërtimi i konstruksioneve horizontale.   

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën shënimin e pllakës dhe trajeve  ku duhet të ndërtohet. 

- Përzgjedh veglat dhe mjetet e punës. 

- Përgatitë kallëpin për pllak dhe tra.  

- Bën përllogaritjen e materialit si dhe punon skica. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 
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- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Demostrimi. 

Evidentimi i Vlerësimit:   

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

Përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e 

standardeve të hidroizolimeve per ndërtimin e elementeve konstruktive horizontale. 

 

RM4: Nxënësi dallon llojet e shkallëve dhe bën llogaritjen 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dalloj llojet e shkallëve sipas pozitës. 

- të bëjë llogaritjen shkallëve. 

- të tregojë format e shkallëve. 

- të tregojë mënyrën e mbështetjes së shkallëve. 

- të tregojë si punohen shkallët prej betoni të armuar. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori, dërrasa me transparent. 

- Fotografi-slajde të llojeve te shkallëve.  

- Projekte të vizatuara. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Llojet e shkallëve sipas pozitës. 

- Format e shkallëve. 

- Mënyra e mbështetjes së shkallëve. 

- Si punohen shkallët prej betoni të armuar. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kryen llogaritjen  shkallëve. 

- Bën vizatime të projektit të shkallëve.  

Bën llogaritje të materialit për punimin e shkallëve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
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- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

Vizatime të shkallëve. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e 

standardeve të punimit të shkallëve. 

 

RM5: Nxënësi dallon llojet e pullazeve dhe llojet e mbulesave  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegoj rëndësinë që ka pullazi.  

- të tregoj llojet dhe format e pullazeve. 

- të numroj elementet e pullazit. 

- të dalloj konstruksionet mbajtëse të pullazit. 

- të dalloj pullazet me varëse. 

- të dalloj pullazet me karrigë. 

- të tregoj llojet e mbulesave të pullazit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori, dërrasa me transparent. 

- fotografi-slajde të llojeve te pullazeve.  

- Katallogje te materialeve per mbulesa të pullazit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia që ka pullazi. 

- Llojet dhe format e pullazeve. 

- Elementet e pullazit. 

- Konstruksionet mbajtëse të pullazit. 

- Pullazet me varëse. 

- Pullazet me karrigë. 

Llojet e mbulesave të pullazit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Piketon vendet u vendosen elementet mbajtëse të pullazit. 

- Përzgjedh llojet e profileve tërthore të drururit që përdoret për punimin e konstruksionit. 

- Përzgjedh mjetet lidhëse për lidhjen e elementeve të pullazit mes veti. 

- Përgatitë mjetet e punës. 

- Bën përllogaritjen e materialit. 

- Vizaton skica të detaleve të pullazit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shenojë dhe 

vizatojë elementet e pullazit. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“MEKANIKA TEKNIKE” 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 4 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK  

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit :“Mekanika teknik”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan përkufizimet themelore dhe aksiomat e statikës 

RM2: Nxënësi shpjegon sistemin e forcave arbitrare në rrafsh 

RM3: Nxënësi shpjegon statiken grafike të forcave 

RM4: Nxënësi shpjegon qendrën e rëndesës (gravitetit) së trupit 

RM5: Nxënësi shpjegon mbajtësit e rrafshët (planarë) 

 

RM1: Nxënësi përshkruan përkufizimet themelore dhe aksiomat e statikës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të dallojë disciplina themelore të mekanikës; 

- të shpjegojë dallimin në mes trupit dhe pikes material në mekanik; 

- të shpjegojë dallimin në mes lëvizjeve të trupave; 

- të përkufizoj forcën dhe llojet e saj; 

- të shpjegojë vektorin e forces; 

- të shpjegojë detyrat dhe aksiomat e statikës; 

- të përshkruajë llojet e lidhjeve të jashtme të trupave të ngurtë; 

- të tregojë çfarë paraqesin forcat plane; 

- të caktojë rezultanten në mënyrë grafike dhe analitike; 

- të shtrojë kushtet e ekuilibrit të forcave plane; 

- të tregojë se si krijohet momenti i rrotullimit nga çifti i forcave paralele. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Disciplinat themelore të mekanikës. 

- Dallimin në mes trupit dhe pikës material në mekanik. 

- Lëvizjet e trupave. 

- Forca dhe llojet e saj. 

- Vektori i forcës. 

- Detyrat dhe aksiomat e statikës. 

- Llojet e lidhjeve të jashtme të trupave të ngurtë. 

- Forcat plane. 

- Caktimi i  rezultantës  në mënyrë grafike dhe analitike i forcave paralele që veprojnë në të njëjtin 

rrafsh e që mund të kenë kahje të njëjtë apo të kundërt. 

- Kushtet e ekuilibrit të forcave plane. 

- Momenti i rrotullimit nga çifti i forcave paralele. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Përcakton forcat dhe llojet e forcave. 

- Zbaton aksiomat statike. 
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- Zbaton lidhjet dhe aksiomat mbi lidhjet. 

- Shtron kushtet e ekuilibrit të forcave plane. 

- Llogarit në mënyrë analitike reaksionet nga veprimi i forcave të çfarëdoshme plane. 

- Llogarit në mënyrë grafike reaksionet nga veprimi i forcave të çfarëdoshme plane. 

- Shtron kushtet e ekuilibrit të forcave plane. 

- Tregon se si krijohet momenti i rrotullimit nga çifti i forcave paralele. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtesi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe 

teorik i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegonë llojet e lëvizjës së trupave , 

aksiomat e statikës. 

 

RM2: Nxënësi shpjegon sistemin e forcave arbitrare në rrafsh  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë qëllimin dhe rëndësinë e forcave arbitrare në rrafsh; 

- të shpjegojë mënyrat gjeometrike të përbërjes së forcave konkurrente; 

- të shpjegojë kushtet grafike të ekuilibrit të sistemit të forcave konkurrente; 

- të përshkruaj mënyrat grafike të forcave; 

- të përshkruaj teoremat për tri forca në rrafsh; 

- të shpjegojë zbërthimin e forcës në komponente; 

- të përshkruaj momentin e forcës për pikë; 

- të shpjegojë çiftin e forcave dhe momentin e çiftit  të forcave; 

- të shpjegojë reduktimin e forcës në pikën e dhënë; 

- të shpjegojë reduktimin e sistemit arbitrar të forcave në pikën e dhënë; 

- të shpjegojë teoremën e Varinionit mbi momentin e rezultantes. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përbërja e forcave konkurrente. 
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- Sistemit të forcave konkurrente, vijëveprimet e të cilave priten në një pikë. 

- Kushtet grafike të ekuilibrit të sistemit të forcave konkurrente. 

- Zbërthimit i forcës në komponente. 

- Ҫiftit të forcave dhe momenti i çiftit  të forcave. 

- Reduktimi i sistemit arbitrar të forcave në pikën e dhënë. 

- Teorema e Varinionit mbi momentin e rezultantes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Vizatimi i sistemit të forcave konkurrente. 

- Llogaritja e forcat konkurrente, vijëveprimet të cilët priten në një pike. 

- Zbatimi i teoremës për tri forca në rrafsh. 

- Zbatimi i kushteve analitike të ekuilibrimit të sistemeve të forcave konkurrente. 

- Zbatimi i kushteve analitike të ekuilibrit të sistemit të forcave arbitrare në rrafsh. 

- Zbatimi i mënyrës analitik të forcave. 

- Zbatimi i mënyrës grafike të forcave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e 

njohjes së kuptimit te trupit ne ekuiliber. 

 

RM3: Nxënësi shpjegon statiken grafike të forcave  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruaj statikën e trupave të ngurtë; 

- të shpjegojë  rezultanten e sistemit të forcave arbitrare në rrafsh; 

- të shpjegojë kushtet e ekuilibrit për sistemin komplanar të forcave; 

- të shpjegojë zbërthimin e forcës në dy komponente paralele. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Statika e trupave të ngurtë. 

- Rezultanta e sistemit të forcave arbitrare në rrafsh. 

- Kushtet e ekuilibrit të sistemit të forcave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Zbatimi i statikës së trupave të ngurtë. 

- Llogaritja e sistemit të forcave arbitrare. 

- Zbatimi i kushteve të ekuilibrit. 

- Zbërthimi i forcave në komponente paralele. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe 

teorik i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të shpjegon statikën grafike të forcave. 

 

RM4. Nxënësi shpjegon qendrën e rëndesës (gravitetit) së trupit  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë 

- të shpjegojë qendrën e rëndesës së trupit të ngurtë; 

- të shpjegojë pozitën e qendrës së rëndesës së trupit homogjen. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Qendra e rëndesës së trupit të ngurtë. 

- Qendrës së rëndesës së trupit. 

- Pozita e qendrës së rëndesës së trupit homogjen. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- përcaktimi i qendrës së rëndesës së trupit të ngurtë. 

- Llogaritja e qendrës së rëndesës së trupit të ngurtë. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e njohjes 

së kuptimit qendrën e rëndesës (gravitetit) së trupit. 

 

RM5. Nxënësi shpjegon mbajtësit e rrafshët (planarë)  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të 

- të shpjegojë mbajtësit e plotë në rrafsh; 

- të dallojë llojet e mbështetësve; 

- të shpjegojë llojet e ngarkesave të mbajtëseve në rrafsh; 

- të përshkruaj mënyrat grafike dhe analitike të përcaktimit të kundërveprimeve të mbështetësve; 

- të shpjegojë madhësitë themelore statike në prerjet tërthore të mbajtësve në rrafsh; 

- të shpjegojë diagramet statike për mbajtësit në rrafsh. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Mbajtësit e plotë të rrafshët. 

- Llojet e mbështetësve  

- Llojet të ngarkesave të mbajtëseve të rrafshët. 

- Mënyra grafike e përcaktimit të kundërveprimeve të mbështetësve. 

- Mënyr analitike e përcaktimit të kundërveprimeve të mbështetësve. 

- Madhësit themelore statike në prerjet tërthore të mbajtësve të rrafshët. 

- Diagramet statike për mbajtësit e rrafshët. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Dallimi i mbajtësit e plotë të rrafshët. 

- Dallimi i mështetësve. 

- Dallimi i ngarkesave të mbajtëseve të rrafshët. 
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- Llogaritja e ngarkesave në mbajtës. 

- Vizatimi i diagrameve statike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtesi per te bere shqyrtime te ndryshme dhe të menduarit kritik 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e 

njohjes së mbajtësit e rrafshët (planarë). 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“HYRJE NË NDËRTIMTARI” 

  

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 4 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Hyrje në ndërtimtari ”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan ndërtimtarin, historikun e zhvillimit  dhe rolin e saj në shoqëri dhe ekonomi. 

RM2: Nxënësi dallon degët e ndërtimtarisë si dhe sitemet e ndërtimit të objketit 

RM3: Nënësi dallon planifikimin hapësinorë dhe dallon llojet e punëve   ndërtimore 

RM4: Nxënësi dallon llojet e ndërtimeve (kontruksioneve) sipas materialit. 

RM5: Nxënësi dallon sistemet e ndërtimit të objekteve                                                                                  

RM6: Nxënësi përshkruan sigurin dhe shendetin në punë. 

 

RM1: Nxënësi përshkruan ndërtimtarin, historikun e zhvillimit  dhe rolin e saj në shoqëri dhe 

ekonomi  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruajë  ndërtimtarinë si profesion dhe degë të ekonomisë; 

- të shpjegojë e zhvillimit të ndërtimtarisë dhe rolin e saj në shoqëri dhe ekonomi. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Ndërtimtaria si profesion dhe degë e ekonomisë. 

- Zhvillimi i ndërtimtarisë dhe roli i saj në shoqëri dhe ekonomi. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Identifikon njohurit bazë për zhvillimin e ndërtimtarisë dhe rolin e saj në shoqëri si degë të ekonomisë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 
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Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përshkruan ndërtimtarin si profesion dhe 

degë të ekonomisë.  

 

RM2: Nxënësi dallon degët e ndërtimtarisë si dhe sitemet e ndërtimit të objektit  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë  

- të dallojë degët e ndërtimtarisë; 

- të shpjegojë dhe dallojë  ndërtimin e lartë; 

- të dallojë llojet e objekteve të banimit dhe përshkruan funksionin  e tyre (objekteve të banimit individual 

dhe kolektiv); 

- të numërojë objektet arsimore llojet dhe destinimin e tyre; 

- të dallojë llojet e objekteve shëndetësore; 

- të dallojë objektet administrative dhe afariste destinimin e tyre dhe karakteristikat funksionale; 

- të dallojë objektet industriale; 

- të dallojë llojet e objekteve sportive sipas sporteve adekuate, rolin e tyre në jetën e qytetarëve funsionin 

dhe destinimin e tyre; 

- të shpjegojë dhe dallojë  ndërtimin e ulët; 

- të dallojë rrugët, trotuaret parkingjet dhe parqet; 

- të dallojë infrastrukturën rrugore (tokësore, hekurudhore, ujore,ajrore); 

- të dallojë llojet e urave; 

- të dallojë llojet tuneleve; 

- të dallojë llojet e aeroporteve; 

- të shpjegojë dhe dallojë objetet ne hidrondërtimtari 

- të dallojë ndërtimet e kanaleve të ujit dhe rregullimet e lumenjeve; 

- të përshkruaj mënyrat e furnizimit të banorëve me uje të pijshëm dhe funsionin e sistemit të kanalizimit 

në vendbanime; 

- të dallojë objektet në hidrondërtimtari: pendat-digat, hidrocentralet; 

- numërojë dhe dallojë llojet e sistemeve të ndërtimit të objekteve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Degët e ndërtimtarisë. 

- Ndërtimi i lartë. 

- Llojet e objekteve të banimit dhe funksionet  e tyre (objektet të banimit individual dhe kolektiv) 

- Objektet arsimore llojet dhe destinimin e tyre 

- Llojet e objekteve shëndetësore. 

- Objektet administrative dhe afariste destinimi i tyre.  

- Objekteve industrial dhe ndarja e tyre. 

- Llojet e objekteve sportive sipas sporteve adekuate,rolin i tyre në jetën e qytetarëve funksioni dhe  

destinimi i tyre. 

- Ndërtimi i ulët. 

- Llojet e ndërtimit të rrugëve,trotuarve, parkingjeve dhe parqeve. 
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- Infrastruktura rrugore (tokësore, hekurudhore, ujore,ajrore) 

- LLojet e urave. 

- LLojet e  tuneleve. 

- Llojet e  aeroporteve. 

- Objektet ne hidrondërtimtari  

- Ndërtimi i kanaleve të ujit dhe rregullimet e lumenjeve. 

- Mënyrat e furnizimit të banorëve me uje të pijshëm dhe funsioni i sistemit të kanalizimit në 

vendbanime. 

- Objektet në hidrondërtimtari: pendat-digat, hidrocentralet. 

- Llojet e sistemeve të ndërtimit të objekteve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Identifikon ndërtimet e larta. 

- Shpjegon llojete ndërtimit të objekteve të banimit individual dhe kolektiv, objekteve afariste, objekteve 

industrial, objekteve me rëndesi të veçant: shkollat , spitalet etj, objekteve rekreacionit dhe sportive . 

- Identifikon ndërtimet e ulët. 

- Shpjegon llojet dhe rendesin e ndërtimit të rrugëve,trotuarve ,parkingjeve dhe parqeve. 

- Dallon llojet infrastruktura rrugore. 

- Dallon llojet e urave. 

- Dallon llojet e tuneleve dhe aeroporteve. 

- Identifikon objektet e hidrondërtimtarisë. 

- Shpjegon ndërtimet e kanalizimeve dhe ujësjellësit dhe rëndesin e tyre. 

- Tregon mënyrat e ndërtimet e kanaleve të ujit dhe rregullimet e lumenjeve. 

- Tregon mënyrat e furnizimit të banorëve me uje të pijshëm dhe funsionin e sistemit të kanalizimit në 

vendbanime. 

- Tregon, dallon pendat dhe hidrocentralet. 

- Dallon llojet e sistemeve të ndërtimit të objekteve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 
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Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të shpjegojë dhe dallojë degët e ndërtimtarisë, 

ndarjen e tyre, si sistemet e ndërtimit të objekteve. 

 

RM3: Nxënësi dallon planifikimin hapësinorë dhe dallon llojet e punëve ndërtimore  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë qëllimin e projektimit; 

- të shpjegojë llojet e projekteve dhe zbatimin e tyre; 

- të shpjegojë faktorët që ndikojnë në planifikim urbanistik dhe përmbajtjen e planeve urbanistike 

regjionale; 

- të përshkruajë rëndësinë e punëve gjeodezike dhe zbatimin e tyre në ndërtimtari; 

- të përshkruajë punët e gërmimit të dheut; 

- të numërojë llojet e punëve ndërtimore dhe përshkruan  rolin e tyre në realizimin e objektit; 

- të dallojë llojet e instalimeve në objekt dhe rëndësinë e instalimit të sistemit të ujësjellësit e 

kanalizimit,energjisë elektrike dhe ngrohjes. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Qëllimin e projektimit. 

- Llojet e projekteve dhe zbatimin e tyre. 

- Faktorët që ndikojnë në planifikim urbanistik dhe përmbajtja e planeve urbanistike. 

- Rëndësia e punëve gjeodezike dhe zbatimin e tyre në ndërtimtari. 

- Punët e gërmimit të dheut. 

- Llojet e punëve ndërtimore dhe përshkruan  rolin e tyre në realizimin e objektit. 

- Llojet e instalimeve në objekt dhe rëndësinë e instalimit të sistemit të ujësjellësit e kanalizimit,energjisë 

elektrike dhe ngrohjes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Njeh qëllimin, llojin e projketimit dhe zbatimin e tyre. 

- Njeh përmbajtjen e planeve urbanistike. 

- Tregon rëndësinë e punëve gjeodezike dhe zbatimin e tyre në ndërtimtari. 

- Tregon punët e dheut, makinerit që përdoren, llojet e punëve ndërtimore. 

- Tregon llojet instalimeve në objekt dhe rëndësinë e instalimit të sistemit të ujësjellësit e 

kanalizimit,energjisë elektrike dhe ngrohjes. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 
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- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  të dallojë planifikimi hapësinorë, punët 

gjeodezike, punët e dheut, llojet e instalimeve shtëpiake. 

 

  RM4:Nxënësi dallon llojet e ndërtimeve (kontruksioneve) sipas materialit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë llojet e ndërtimeve (konstruksioneve) sipas materialit; 

- të dallojë konstruksionet nga betoni; 

- të dallojë konstruksionet nga druri; 

- të dallojë konstruksionet metalike; 

- të dallojë konstruksionet mikes. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Llojet e ndërtimeve (konstruksioneve) sipas materialit . 

- konstruksionet nga betoni. 

- Konstruksionet nga druri. 

- Konstruksionet metalike. 

- Konstruksionet mikse. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Identifikon ndërtimet sipas materialit. 

- Shpjegon llojete konstruksioneve nga betoni, konstruksionet nga druri, konstruksionet metalike, 

konstruksionet mikes. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 
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- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtesi per te bere shqyrtime te ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit të dallon llojet e ndërtimeve (kontruksioneve) 

sipas materialit. 

 

  RM5:Nxënësi përshkruan sigurin dhe shendetin në punë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegoj rëndesin e siguris dhe shendetit në punë; 

- të tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të kokës të fytyrës dhe syve; 

- të tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të organeve të dëgjimit, të organeve të frymëmarrjes; 

- të tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të duarve, për mbrojtje të këmbeve dh të gjithë trupit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në punë. 

- Mjete dhe pajisjet për mbrojtje të kokës fytyrës dhe syve. 

- Mjete dhe pajisjet për mbrojtje të organeve të dëgjimit, të frymëmarrjes. 

- Mjete dhe pajisjet për mbrojtje të duarve, të këmbeve. dhe  për mbrojtje të trupit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Aplikon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të kokës. 

- Aplikon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të fytyrës dhe syve. 

- Aplikon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të organeve të dëgjimit. 

- Aplikon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të organeve të frymëmarrjes. 

- Aplikon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të duarve. 

- Aplikon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të këmbeve. 

- Aplikon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të trupit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtesi per te bere shqyrtime te ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit tëpërshkruaj mjetet për sigurin dhe shendetin 

në punë. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“MATERIALET NDËRTIMORE” 

Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 7 Kredi (140 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

di (140 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK, shkalla V 

RM1: Nxënësi kupton vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit dhe rëndësinë e këtyre vetive 

RM2: Nxënësi përshkruan vetitë fizike dhe kimike të materialeve ndërtimore 

RM3: Nxënësi përshkruan vetitë mekanike dhe teknologjike të materialeve ndërtimore, qëllimin e 

përdorimit dhe mënyren e vlerësimit 

RM4: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të materialeve argjillore 

RM5: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të lëndeve lidhëse inorganike dhe aplikimine tyre si materiale 

ndërtimore  

RM6: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të bitumenit dhe polimereve, si dhe aplikimin e tyre si materiale 

ndërtimore 

 

RM1: Nxënësi kupton vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit dhe rëndësinë e këtyre vetive 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj se me çfarë merret lënda e materialeve ndërtimore; 

- të shpjegoj rolin dhe rëndësinë e vetive specifike të materialeve ndërtimore; 

- të përshkruaj materialet adekuate për rastet e nevojshme; 

- të vlerësojë materialet me vetitë më të mira adekuat destinimit; 

- të dallojë materialet me vetitë më të mira izoluese; 

- të kuptojë rëndësin e standardeve në ndërtimtari; 

- të identifikoj dhe përshkruan përmbajtjen e një standardi. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa. 

- Tabela.  

- Projektor.  

- Katalogë të prodhimeve të materialeve ndërtimore. 

- Mostra të materialeve ndërtimore. 

- Laboratori i materialeve ndërtimore. 

- Moster të standardit për ndërtimtari EN. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia e materialeve ndërtimore. 

- Vetië kryesore të materialeve të ndërtimit. 

- Përzgjedhja e materialeve adekuate varësisht sipas destinimit. 

- Vetitë mbajtëse (mekanike) dhe izoluese të materialeve të ndryshme. 

- Ligjet dhe Standardet që përdoren në ndërtimtari. 

- Standardi EN, SK, ISO - shkurtesa dhe kuptimi. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vlerëson materialet me vetitë më të mira adekuat destinimit. 

- Dalloj materialet me vetitë më të mira izoluese. 

- Identifikon dhe përshkruan standardin. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup.  
Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë.  
Evidentimi i vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik i 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi që të shpjegoj qëllimin dhe rëndësin e njohjes së 

vetive të materialeve ndërtimore. 

- Të dalloj në esencë llojet e ndryshme të materialeve. 

 

RM2: Nxënësi numëron vetitë fizike dhe kimike të materialeve ndërtimore 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj se çfarë janë cilësit fizike të materialeve ndërtimore; 

- të numëroj cilësit fizike të aplikueshme në ndërtimtari; 

- të përshkruaj se çka është masa vëllimore dhe çka është masa specifike e materialeve ndërtimore; 

- të demonstrojsi maten dimensionetdhe vëllimi i trupave të regullt; 

- të demonstroj si matet vëllimi i trupave të parregullt; 

- të përshkruaj se çka është poroziteti dhe çka është shkalla e kompaktësis; 

- të përshkruaj se çka është thithëshmëria e ujit - gjegjësisht poroziteti i hapur; 

- të shpjegojn lëvizjen e ujit kapilar nëpër materiale ndërtimore; 

- të përshkruaj përqueshmërinë termike të materialeve; 

- të përshkruaj përqueshmërinëe tingullit nëpër materiale; 

- të kupton rëndësinë e cilësive kimike të materialeve;  
Kushtet e nevojshme: 

- Klasa. 

- Projektor.  

- Laborator me pajisje për matje e dimensioneve – vëllimeve , peshore dhe tharëse me aksesorë adekuate 

- Standarde për vlërsimin e cilësive fizike. 

- Katalog të prodhimeve të materialeve ndërtimore – me përmbajtje të cilësive fizike të tyre 

- Mostrat e materialeve ndërtimore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vetitë fizike të materialeve. 

- Masa vëllimore dhe masa specifike e materialeve ndërtimore. 

- Shkalla e kompaktësisë ose dëndësisë . 

- Poroziteti ose zbrazëtirat. 

- Thithëshmëria e ujit ose absorbimi i ujit - gjegjësisht poroziteti i hapur. 
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- Përqueshmërinë termike të materialeve . 

- Përqueshmërina e tingullit nëpër materiale.  

- Vetitë kimike të materialeve.  
Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Demonstrojnë si maten dimensionet e trupave të rregullt. 

- Demonstrojnë si matet vëllimi i trupave të parregullt. 

- Llogaris vëllimin,masen vëllimore dhe masen specifike. 

- Llogaris thithëshmërin e ujit tek materialet. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup.  
Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e njohjes 

së vetive fizike të materialeve ndërtimore. 

- Të dalloj në esencë llojet e ndryshme të materialeve nga aspekti i cilësive fizike. 
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RM3: Nxënësi përshkruan vetitë mekanike dhe teknologjike të materialeve ndërtimore, qëllimin e 

përdorimit dhe mënyren e vlerësimit  

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj se çfarë janë cilësit mekanike dherëndsinë e tyrete materialet ndërtimore; 

- të njoftohet me pajisjet për matjen e cilësive mekanike; 

- të përshkruaj se çka është rezistenca në shtypje, si matet dhe vlerësohet ajo; 

- të përshkruaj se çka është rezistenca në tërheqje, si matet dhe vlerësohet ajo; 

- të përshkruaj se çka është rezistenca në përkulje, si matet dhe vlerësohet ajo; 

- të përshkruaj se çka është rezistenca në prerje, si matet dhe vlerësohet ajo; 

- të përshkruaj se çka është fortësia, si matet dhe vlerësohet ajo; 

- të kuptoj se çfarë janë cilësit teknologjike të materialeve ndërtimore; 

- të njoftohet me parimet e punes në laborator- siguria në punë; 

- të mas dimensionet dhe llogarit sipërfaqet punuese; 

- të demonstroj rezistencën në shtypje të materialeve; 

- të demonstroj rezistencën në tërheqje dhe përkulje; 

- të demonstroj çfarë është fortësia e materialit p.sh.stiroporit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa. 

- Projektor.  

- Laborator  me pajisje për matje e rezistences në shtypje, rezistencës në tërheqje, rezistences 

nëlakim,rezistences në prerje dhe fortësisë së materialeve me aksesor adekuate. 

- Standarde për vlerësimin e cilësive mekanike. 

- Katalog të prodhimeve të materialeve ndërtimore – me përmbajtje të cilësive mekanike të tyre. 

- Mostra të materialeve ndërtimore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vetitë mekanike dhe teknologjike të materialeve ndërtimore. 

- Rezistenca ose soliditeti në shtypje. 

- Rezistenca ose soliditeti në tërheqje. 

- Rezistenca ose soliditeti në përkulje. 

- Rezistenca ose soliditeti në prerje. 

- Fortësia e materialeve. 

- Cilësit teknologjike të materialeve ndërtimore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Njoftohet me parimet e punes në laborator- siguria në punë. 

- Mat dimensionet dhe llogarit sipërfaqet punuese. 

- Demonstron rezistencen në shtypje të materialeve. 

- Demonstron rezistencen në tërheqje dhe përkulje. 

- Demonstron çfarë është fortësia e materialit p.sh. stiroporit.  
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup.  
Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi  që të shpjegon qëllimin dhe rëndësin e njohjes 

së vetive fizike  të materialeve ndërtimore. 

- Të dalloj në esencë llojet e ndryshme të materialeve nga aspekti i cilësive fizike. 
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 RM4: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të materialeve argjillore 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj rëndësin e njohurive të materialeve argjillore në ndërtimtari; 

- të numërojë prodhimet kryesore të argjilles në ndërtimtari dhe aplikimin i tyre; 

- të përshkruaj parimet e teknologjive të prodhimit të materialeve argjillore në ndërtimtari; 

- të përshkruaj cilësit kryesore të tullave dhe blloqeve; 

- të dalloj dhe vlerëson llojet e tullave dhe blloqeve; 

- të përshkruaj cilësit dhe llojet e tjegullave; 

- të përshkruaj cilësit kryesore të qeramikes dhe porcelenatit; 

- të njoftohej me aplikimin e qelqit në ndërtimtari; 

- të numëroj llojet e qelqit dhe qelqet shumë shtresore; 

- të dalloj llojet e tjegullave; 

- të dalloj dhe vlerëson prodhimet qeramike dhe porcelanike; 

- të specifikoj  dhe krahason llojet e qelqeve; 

- të përshkruaj llojet e fasadave me qelq dhe me porcelan.  
Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Projektor. 

- Laboratori për cilësitë fizike dhe mekanike. 

- Punëtori për ushtrime praktike me pajisje. 

- Kataloge nga prodhimet argjillore në tërësi.  

- Mostra nga të gjitha prodhimet argjillore. 

- Referenca të punimeve të ndryshme me gurë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Materialet argjillore në ndërtimtari. 

- Prodhimet kryesore të argjilles në ndërtimtari dhe aplikimin i tyre.  

- Parimet e teknologjive të prodhimit të materialeve argjillore në ndërtimtari. 

- Cilësitë kryesore të tullave dhe blloqeve. 

- Materialet  e qeramikes dhe porcelenatit. 

- Qelqi si material dhe qelqet shumë shtresore.  

- Fasadat strukturale të xhamit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallon dhe vlerëson llojet e tullave. 

- Dallon dhe vlerëson llojet e blloqeve.  

- Dallon llojet e tjegullave. 

- Dallon dhe vlerëson prodhemet qeramike dhe porcelanike. 

- Specifikon dhe krahason llojet e qelqeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë.  
Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe 

teorik i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikoj aftësinë e nxënësit që të shpjegoj qëllimin dhe rëndësinë e njohjes 

së vetive të materialeve ndërtimore (gurit). 

- Të dalloj në esencë llojet e ndryshme të materialeve nga guri. 

- Të listoj përdorimin e gurit në ndërtimtari. 

 

  



63 

 

 

 

RM5: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të lëndeve lidhëse inorganike dhe aplikimin e tyre si 

materiale ndërtimore 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptojë rëndësin e lidhëseve inorganike në ndërtimtari; 

- të numërojë lëndet lidhëse inorganike dhe rastet kur aplikohen ato; 

- të ërshkruaj gëlqeren si lend lidhëse; 

- të përshkruaj cimenton si lend lidhëse; 

- të njoftohej me allqin dhe prodhimet e saj; 

- të njoftohej me llojet e  ngjitësave të parapërgatitur; 

- të njoftohej me lyerjet përfundimtare me baza të lidhësëve inorganik; 

- të lexoj dhe të vlerësoj specifikat e materialeve të parapërgatitura; 

- të dallojë llojet e lëndeve lidhëse dhe vendin ku aplikohen ato. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa. 

- Projektor. 

- Laboratori dhe punëtoria. 

- Mostra të materialeve lidhëse inorganike (gëlqere e shuar dhe guri gëlqeror me allqija,ciment, dhe 

ngjitësave të ndryshme). 

- Kataloge të prodhimeve të lëndeve lidhëse inorganike. 

- Referenca të punimeve te ndryshme me gurë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Lëndët lidhëse inorganike në ndërtimtari. 

- Gëlqerja. 

- Çimento. 

- Allqia dhe prodhimet e saj.  
Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallon llojet e lëndeve lidhëse dhe vendin ku aplikohen ato. 

- Lexon dhe vlerëson specifikat e materialeve të parapërgatitura. 

- Bëjnë përzierjen e një ngjitësi të parapërgatitur. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Përgatitja. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik dhe kritik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 
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Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësitë që të shpjegoj qëllimin dhe rëndësinë e njohjes 

së materialeve ndërtimore, me theks të vecantë betonin. 

- Njeh përbërësit dhe dozaturat e materialve përbërës të llojeve të ndryshme të betoneve sipas klasës. 

- Të dalloj në esencë llojet e betoneve sipas klasave. 

- Të njeh dhe përshkruaj rregullat dhe parametrat teknik të përgatitjes dhe mirëmbajtjes së mostres 

shqyrtuese të betonit. 

- Të ketë aftësi të përdorimit të çekanit provues për përcaktimin e klases së betonit. 

- Të zbatoj receten e parashkruar të faktorit ujë-çimento dhe të përcaktoj masat e përberësve. 

 

RM6: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të bitumenit dhe polimereve, si dhe aplikimin e tyre si 

materiale ndërtimore 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj rëndësinë dhe aplikimine bitumenit dhe polimereve; 

- të përshkruaj cilësitë kryesore të bitumenit dhe llojet e tyre; 

- të përshkruaj llojet e prodhimeve nga bitumeni dhe specifikat e tyre; 

- të dalloj dhe të vlerësoj llojet e shtresave bituminoze  dhe vendin ku aplikohen ato; 

- të vlerësoj cili prodhim  bituminoz është adekuat për rastet në teren;   

- të demonstroj ngjitjen – vazhdimësinë e shtresave të  bitumenit; 

- të njoftohej me llojet e polimereve dhe përparësit e tyre; 

- të numëroj dhe të klasifikojë prodhimet e polimereve; 

- të lexoj dhe të vlerësoj specifikat e materialeve polimere; 

- të përshkruaj përdorimin e lyrjeve në baza të polimereve; 

- të demonstroj ngjitjen – vazhdimësinë e shtresave të poliesterit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa. 

- Projektor. 

- Laboratori dhe punëtoria me pajise adekuate. 

- Mostra të materialeve te bitummenit dhe prohimeve të tyre.  

- Mostra të prodhimeve të polimereve. 

- Kataloge nga prodhimet bituminoze dhe polimere. 

- Referenca të punimeve të ndryshme me gurë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Materialet Bitumene dhe Polimere.  

- Rëndësia dhe aplikimi i bitumenit. 

- Rëndësina dhe aplikimi i polimereve. 

- Cilësitë kryesore të bitumenit dhe llojet e tij.  

- Llojet e shtresave bituminoze.  
Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallon dhe vlerëson llojet e shtresave bituminoze dhe vendin ku aplikohen ato. 

- Lexon dhe vlerëson specifikat e materialeve polimere. 

- Demonstron ngjitjen – vazhdimësine e shtresave tëbitumenit. 

- Demonstron ngjitjen – vazhdimësine e shtresave të poliesterit.  
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Përgatitja. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 
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- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik dhe kritik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika të vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë.  
Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik i 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësitë që shpjegon qëllimin dhe rëndësinë e njohjes së 

materialeve ndërtimore me theks të vecantë betonin. 

- Njeh përbërësit dhe dozaturat e materialeve përbërës të llojeve të ndryshme të betoneve sipas klasës. 

- Të dalloj në esencë llojet e betoneve sipas klasës. 

- Të njeh dhe përshkruaj rregullat dhe parametrat teknik të përgatitjes dhe mirmbajtjes së mostrës 

shqyrtuese të betonit. 

- Të ketë aftësi të përdorimit të çekanit provues për percaktimin e klases së betonit. 

- Të zbatoj recetën e parashkruar të faktorit ujë-çimento dhe te përcaktoj masat e përbërësve. 
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Klasa 11, 

Programi i moduleve profesionale 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“APLIKIMI I TIK-ut NË NDËRTIMTARI” 

Klasa 11 

 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 2 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKKl 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Aplikimi i TIK-ut në ndërtimtari”, klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan konceptet bazë të bazës së të dhënave 

RM2: Nxënesi krijon pyetësor për nxjerrjen e të dhënave sipas kritereve të caktuara 

RM3: Nxënësi përzgjedh forma dhe raporte për nxjerrjen e informatave 

RM4: Nxënësi përshkruan konceptet themelore të rrjetit kompjuterik LAN 

RM5: Nxënësi realizon rrjetin kompjuterik LAN 

 

RM1: Nxënësi përshkruan ndërtimin fizik të kompjuterit personal 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj konceptet themelore të bazës së të dhënave; 

- të listoj objektet themelore në bazën e të dhënave;  

- të shpjegoj tabelat (ang. table), regjistrimet (ang. records), fushat (ang.fields); 

- të çelësat primar dhe indeksin; 

- të përcaktoj llojin  e të  dhënave, veçoritë e fushës dhe tiparet e të dhënave; 

- të vendos rregullat e validitetit; 

- të shpjegoj llojet e relacioneve ndërmjet tabelave; 

- të përdor vegla për krijimin dhe menaxhimin e bazës së të dhënave; 

- të planifikoj një bazë të thjeshtë të dhënash; 

- të dizajnoj një bazë të thjeshtë të dhënash. 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori.  

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Materiale konkretizimi. 

- Qasja në internet. 

- Mjedise pune ku realizohen rrjete kompjuterike lokale LAN etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Kupton konceptet bazë të bazës së të dhënave..  

- Liston objketet themelore të bazës së të dhënave. 

- Shpjegon tabela (ang. table), regjistrimet (ang. records), fushat (ang.fields), Çelësat primar dhe 

Indeksin. 

- Përcakton llojin  e të  dhënave, veçoritë e fushës dhe tiparet e të dhënave. 

- Dallon bazat e rrafshëta dhe relacionale. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dizajnon tabelat në bazën e të dhënave. 

- Vendos rregullat e validitetit. 

- Vendos relacionet në mes tabelave. 

- Plotëson me të dhëna tabelat në bazën e të dhënave. 

- Planifikon një bazë të thjeshtë të dhënash. 

- Dizajnon një bazë të thjeshtë të dhënash. 

- Përdor vegla për krijimin dhe menaxhimin e bazës së të dhënave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe perpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjedhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Puna ne grup. 

- Puna në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë ose me 

përgjigje të shkurtër. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj tabela, te beje nderrimin e modeve te 

punes ne tabele, zgjedhë veçoritë dhe tiparet e fushës, planifikon bazën e të dhënave etj. 

 

RM2: Nxënësi krijon pyetësor për nxjerrjen  e të dhenave sipas kritereve te caktuara 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegoj pyetësorët (queryes), 

- të shpjegoj rolin e pyetësave dhe përdorimin e tyre; 

- të klasifikoj pyetësorët (queryes); 

- të krijoj pyetësorë mbështetur në të dhënat e tabelave të krijuara; 

- të përcaktoj kritere të ndryshme në pyetësorë; 

- të përdor shembuj të ndryshëm për  llogaritje me ndihmën e pyetësorëve; 

- të zbatoj kritere komplekse në pyetësor për marrjen e informacioneve të ndryshme; 

- të demonstroj zotësinë që përmes pyetësit (query) dhe veglave për selektim dhe sortim të prezantojë të 

dhënat e dëshiruara nga një bazë të dhënash. 
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Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, softuerët sistemor etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Krijon pyetësa. 

- Dallon pyetësorët (Queryes), rolin dhe përdorimin e tyre. 

- Klasifikon pyetësorët (Queryes). 

- Krijon pyetësorë mbështetur në të dhënat e tabelave të krijuara apo pyetësave tjerë. 

- Përcakton kritere të ndryshme të kërkimit. 

- Përdor shembuj të ndryshëm për  llogaritje me ndihmën e pyetësorëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përcakton kritere të ndryshme të kërkimit. 

- Zgjedh funksione të ndryshme tek pytësorët. 

- Zbaton kritere komplekse në pyetësor për marrjen e informacionit të shumëllojshëm. 

- Demonstron me situata të ndryshme për kryerjen e aktiviteteve për selektim, sortim, filtrim që të 

prezantojë të dhënat e dëshiruara nga një bazë të dhënash. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj dhe të përdorë pyetësorët për nxjerrjen 

e informatave të ndryshme nga baza e të dhënave; 

 

RM3: Nxënësi përzgjedh forma dhe raporte për nxjerrjen e informatave 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
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- të shpjegoj rolin e formës në editimin dhe manipulimin me të dhënat e tabelave; 

- të krijoj forma (forms); 

- të përdor vegla të ndryshme (psh. listat list box, combo box, button etj.) dhe ti vendos në formë; 

- të modifikoj hederin dhe futerin (header and footer) në formë; 

- të shpjegoj krijimin e raporteve (reports); 

- të klasifikoj grupimin e të dhënave, sortimin etj.,  në fusha të veçanta; 

- të dizajnoj raporte të ndryshme për nxjerrjen e informatave; 

- të demonstroj krijimin dhe modifikimin e formës dhe raportit; 

- të demonstroj finalizimin e një baze të dhënash; 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (katalogje, listat e të dhënave, listat eksperimentuese, veglat për eksperimentim 

dhe instrumentet për matje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegon dhe krijon një formë. 

- Shpjegon navigimin nëpër regjistra (vendosë, ndryshojë dhe fshijë regjistra). 

- Modifikon hederin dhe futerin (header and footer) në formë. 

- Shpjegon dhe krijon një raport. 

- Klasifikon grupimin e të dhënave dhe sortimin në fusha të veçanta. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Krijon forma dhe raporte. 

- Përdor vegla të ndryshme për dizajnimin e formave. 

- Modifikon hederin dhe futerin (header and footer) në formë. 

- Zgjedh pamje të ndryshme të një raporti. 

- Dizajnon raporte të ndryshme për nxjerrjen e informative. 

- Demonstron krijimin dhe modifikimin e formës dhe raportit. 

- Demonstron finalizimin e një baze të dhënash. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 
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Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj, dizajnoj, menaxhoj dhe manipuloj 

më nje bazë të të dhënave. 

 

RM4: Nxënësi shpjegon konceptet themelore te rrjetit kompjuterik LAN 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj rëndësinë e rrjeteve kompjuterike; 

- të përshkruaj llojet e rrjeteve kompjuterike; 

- të përshkruaj  mediumet  e rrjeteve kompjuterike; 

- të tregoj për rrjetet Bus, Ethernet, Star, Token Ring; 

- të tregoj standardet e rrjeteve kompjuterike IEEE 802.1, EIA/TIA 568; 

- të krahasoj  modelet e  rrjeteve OSI, TCP/IP; 

- të shpjegoj TCP/IP protokollet; 

- të shpjegonj klasat A, B, C, D dhe E; 

- të interpretoj projektin e instalimeve te rrjeteve kompjuterike; 

- të montoj kabllot ne konektore; 

- të montoj pajisjet aktive; 

- të kryej lidhjen e  rrjetit LAN me ËAN; 

- të konfiguroj ruterin për ËiFi. 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Materiale konkretizimi. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Kupton rëndësinë e rrjeteve kompjuterike. 

- Dallon llojet e rrjeteve kompjuterike. 

- Dallon mediumet  e rrjeteve kompjuterike. 

- Tregon për rrjetet Bus, Ethernet, Star, Token Ring. 

- Tregon standardet e rrjeteve kompjuterike IEEE 802.1, EIA/TIA 568. 

- Krahason  modelet e  rrjeteve OSI, TCP/IP. 

- Shpjegon TCP/IP protokollet. 

- Shpjegon klasat A, B, C, D dhe E . 

- Monton kabllot në konektorë. 

- Monton pajisjet aktive . 

- Kryen lidhjen e  rrjetit LAN me WAN. 

- Konfiguron  ruterin për WiFi. 

- Kryen kontrollin dhe provën e instalimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Zbaton standardet për lidhjen e konektorit RJ-45 me kabllin UTP. 

- Kryen lidhjen e konektorit RJ-45 me kabllin UTP. 

- Teston. 
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- Vendos IP adresat. 

- Shfrytëzon blloqet e algoritmeve për krijimin e një algoritmi. 

- Vizaton skema algoritmike për zgjedhjen e problemeve të ndryshme. 

- Përdor shembuj të formave të paraqitjes së algoritmeve. 

- Dallon strukturat e algoritmeve. 

- Përdor algoritmet për paraqitjen e problemeve me kushtëzime. 

- Përdor algoritmet për llogaritje të shumës, prodhimit dhe vargjeve të ndryshme. 

- Përpilon algoritme për zgjedhjen e problemeve nga profesioni. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe. 

- Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Prezantime të ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përpilimin e algoritmeve për zgjedhjen e 

problemeve të ndryshme nga jeta e përditshme dhe nga profesioni. 

 

RM5: Nxënësi realizon rrjetin kompjuterik LAN 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të analizoj objektin dhe skemën e instalimit të rrejetit LAN; 

- të përzgjedh mjetet/veglat e nevojshme për kuotim, hapje të kanaleve, vrimave, foleve, vendosje/montim 

të tubave, kanaleve, pajisjeve etj.; 

- të kryej kuotimin dhe shenjëzimin e pozicioneve të nevojshme; 

- të përzgjedh kabllo, kanale/tuba, priza, konektorë, kuti (kuadrante), etj.;  

- të bëjë matjen dhe prerjen e kanaleve plastike/tubave, kabllove; 

- të vendos kanalet plastike/tubat, etj.; 

- të kryej matje të sakta, prerje të kabllove etj.; 

- të shtrij dhe fiksoj  kabllo sipas projektit; 

- të kontrolloj - testoj gjendjen fizike të kabllove; 

- të lidh kabllin UTP me konektorin RJ-45 sipas rregullave dhe standardeve; 

- të kontrolloj dhe testoj lidhjen me metoda dhe pajisje adekuate; 
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- të përdor sëitchin për realizimin e rrjetit LAN; 

- të instaloj dhe konfiguroj softuerin e rrjetit LAN (IP adresat etj.); 

- të konfiguroj ruterin; 

- të instaloj dhe konfiguroj modemin; 

- të zbaton rregullat e sigurisë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori. 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Kompjuterë 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Analizon objektin dhe skemën e instalimit të rrejetit LAN. 

- Përzgjedh mjetet/veglat e nevojshme për kuotim, hapje të kanaleve, vrimave, foleve, vendosje/montim 

të tubave, kanaleve, pajisjeve etj. 

- Kryen kuotimin dhe shenjëzimin e pozicioneve të nevojshme. 

- Përzgjedh kabllo, kanale/tuba, priza, konektorë, kuti (kuadrante), etj. 

- Bën matjen dhe prerjen e kanaleve plastike/tubave, kabllove. 

- Vendos kanalet plastike/tubat. 

- Shtrin dhe fikson  kabllo sipas projektit. 

- Kontrollon- teston gjendjen fizike të kabllove. 

- Lidhë kabllin UTP me konektorin RJ-45 sipas rregullave dhe standardeve. 

- Kontrollon dhe teston lidhjen me metoda dhe pajisje adekuate. 

- Përdor dhe konfiguron sëitchin për realizimin e rrjetit LAN. 

- Instalon dhe konfiguron softuerin e rrjetit LAN (IP adresat etj.). 

- Konfiguron ruterin. 

- Instalon dhe konfiguron modemin. 

- Zbaton rregullat e sigurisë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Kuoton dhe shenjëzon pozicionet e nevojshme. 

- Kryen matjen dhe prerjen e kanaleve plastike/tubave, kabllove. 

- Vendos kanalet plastike/tubat, shtrin dhe fikson  kabllo sipas projektit etj.. 

- Kontrollon- teston gjendjen fizike të kabllove. 

- Lidhë kabllin UTP me konektorin RJ-45 sipas rregullave dhe standardeve. 

- Kontrollon dhe teston lidhjen me metoda dhe pajisje adekuate. 

- Përdor dhe konfiguron sëitchin për realizimin e rrjetit LAN. 

- Instalon dhe konfiguron softuerin e rrjetit LAN (IP adresat etj.). 

- Konfiguron ruterin. 

- Instalon dhe konfiguron modemin. 

- Zbaton rregullat e sigurisë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 
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- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

- Punë në dyshe. 

- Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përpilimin e algoritmeve për zgjedhjen e 

problemeve të ndryshme nga jeta e përditshme dhe nga profesioni. 
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PERSHKRUESI I MODULIT  

“ORGANIZIMI DHE EKONOMIA I NDËRTIMIT” 

 Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 2 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit :“Ekonomia dhe organizimi i ndërtimit”, klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi shpjegon ç’është firma e biznesit dhe cilat janë format ligjore të saj 

RM2: Nxënësi shpjegon pse bëhet organizimi dhe ndarja e punës në një firmë, si dhe veçoritë e organizimit 

të ndërmarrjeve ndërtimore 

RM3: Nxënësi përshkruan mekanizmin kërkesë-ofertë, si dhe faktorët që ndikojnë mbi kërkesën-ofertën e 

një produkti 

RM4:  Nxënësi përshkruan faktorët që marrin pjesë në prodhim, mënyrën e planifikimit të thjeshtë të 

pjesëmarrjes së tyre, llojet e kostos, metodat për llogaritje të thjeshta të kostos në ndërtimtari 

 

RM1 : Nxënësi shpjegon ç’është firma e biznesit dhe cilat janë format ligjore të saj 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë pse prodhohen dhe tregtohen të mirat dhe shërbimet dhe cilat janë qëllimet e firmave që 

i ofrojnë ato; 

- të shpjegojë ç’është sipërmarrja e lirë, firma e biznesit dhe llojet e saj, vetitë (aftësitë teknike, aftësitë 

drejtuese, njohuritë për biznesin përkatës, guximin për marrjen përsipër të rrezikut etj.) që duhet të 

ketë një ndërmarrës dhe si fitohen këto veti në rast se ai nuk i zotëron; 

- të tregojë se si lind ideja për një biznes të ri dhe si bëhet zgjedhja për llojin e biznesit (shitje me pakicë, 

shitje me shumicë, prodhim produktesh ose shërbimesh); 

- të shpjegojë kushtet e nevojshme për fillimin e një biznesi, të tilla si: studimi i tregut, njohja e klientëve 

dhe e konkurrentëve, financimi, baza ligjore etj., si edhe rrugën që mund të ndjekë një biznes; 

- të përshkruajë përmbajtjen e një plani të thjeshtë biznesi; 

- të përshkruajë format ligjore të firmave (subjekt fizik, partneritet, kompani me përgjegjësi të kufizuar), 

përparësitë dhe mangësitë kryesore të çdo forme; 

- të tregojë se cila është forma ligjore më e përhapur për organizimin e ndërmarrjeve ndërtimore në 

Kosovë; 

- të shpjegojë pse duhet marrë licenca për ushtrimin e veprimtarisë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde. 

- Videobim dhe kompjuteri për prezantim. 

- Dokumente për format ligjore të firmave. 

- Reklama të prodhimeve apo shërbimeve të ndryshme. 

- Fotokopje licence të ushtrimit të veprimtarisë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegon pse prodhohen dhe tregtohen të mirat dhe shërbimet dhe cilat janë qëllimet e firmave që i 

ofrojnë ato. 

- Shpjegon ç’është sipërmarrja e lirë, firma e biznesit dhe llojet e saj, vetitë që duhet të ketë një 

ndërmarrës dhe si fitohen këto veti në rast se ai nuk i zotëron. 

- Tregon se si lind ideja për një biznes të ri dhe si bëhet zgjedhja për llojin e biznesit (shitje, prodhim 

produktesh ose shërbimesh). 

- Shpjegojë kushtet e nevojshme për fillimin e një biznesi, si edhe rrugën që mund të ndjekë një biznes. 
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- Përshkruan përmbajtjen e një plani të thjeshtë biznesi. 

- Përshkruan format ligjore të firmave (subjekt fizik, partneritet, kompani me përgjegjësi të kufizuar), 

përparësitë dhe mangësitë kryesore të çdo forme. 

- Tregon se cila është forma ligjore më e përhapur për organizimin e ndërmarrjeve ndërtimore në 

Kosovë. 

- Shpjegon pse duhet marrë licenca për ushtrimin e veprimtarisë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Krijon përmbajtjen e një plani të thjeshtë biznesi për një ndërmarrje ndërtimore 

- Krijon dokumentet  që nevojiten për t’u marrë licenca për ushtrimin e veprimtarisë ndërtimore. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte biznesi të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rëndësin e firmës ndërtuese, 

dallojë llojet e format ligjore të firmave , të njeh standardet dhe  format ligjore për organizimin e 

ndërmarrjeve ndërtimore në Kosovë 

- Detyra dhe punime në shtëpi,  me përmbajtjen e një plani të thjeshtë biznesi për një ndërmarrje 

ndërtimore, si dhe krijimi i  dokumenteve  që nevojiten për t’u marrë licenca për ushtrimin e 

veprimtarisë ndërtimore. 

 

RM2: Nxënësi shpjegon pse bëhet organizimi dhe ndarja e punës në një firmë, si dhe veçoritë e 

organizimit të ndërmarrjeve ndërtimore 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë pse është i rëndësishëm organizimi i punës, rolin dhe qëllimin e tij në funksionimin e mirë 

të një firme;  

- të përshkruajë si bëhet ndarja e punës në firmat e formave të ndryshme dhe çfarë duhet pasur parasysh 

kur bëhet ndarja e punëve (struktura organizative dhe mënyra e funksionimit të saj, aftësitë e 

bashkëpunëtorëve etj.); 

- të dallojë veçoritë e organizimit të ndërmarrjeve ndërtimore dhe të shpjegojë shkaqet e këtyre veçorive. 
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Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde. 

- Videobim dhe kompjuteri për prezantim. 

- Skema të thjeshta të strukturave organizative të firmave. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruan rëndësinë e organizimit të punës, rolin dhe qëllimin e tij në funksionimin e mirë të një firme.  

- Përshkruan mënyrën e ndarjes së punës në firmat e formave të ndryshme, strukturën organizative si dhe 

mënyrën e funksionimit të tyre. 

- Dallon veçoritë e organizimit të ndërmarrjeve ndërtimore dhe shpjegon shkaqet e këtyre veçorive. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Krijon strukturën organizative të një ndërmarrje ndërtimore, me shokët e klasës. 

- Kryen ndarjen e punës duke respektuar veçorit e ndërmarjeve ndërtimore. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me ndërmarrje të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë veçorit e ndërmarrjes, organizimin 

dhe funksionin. 

 

RM3: Nxënësi përshkruan mekanizmin kërkesë-ofertë dhe format e tregut 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë agjentët që veprojnë në treg dhe rolin e tyre; 

- shpjegojë kërkesën dhe ofertën si dy koncepte bazë të ekonomisë së tregut, si edhe reagimin e tyre ndaj 

ndryshimit të çmimit apo faktorëve të tjerë; 

- bëjë paraqitjen grafike të vendosjes së çmimit të ekuilibrit dhe të shpjegojë se kur vendoset një çmim i ri 

ekuilibri në treg; 

- përshkruajë format e tregut, përparësitë dhe të metat e çdo forme si edhe të japë shembuj nga realiteti për 

secilën formë. 
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Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde. 

- Videobim dhe kompjuteri për prezantim. 

- Paraqitje grafike të çmimit të ekuilibrit. 

- Tabelë me format e tregut, përparësitë dhe mangësitë e çdo forme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruajë agjentët që veprojnë në treg dhe rolin e tyre. 

- Shpjegojë kërkesën dhe ofertën si dy koncepte bazë të ekonomisë së tregut, si edhe reagimin e tyre ndaj 

ndryshimit të çmimit apo faktorëve të tjerë. 

- Bëjë paraqitjen grafike të vendosjes së çmimit të ekuilibrit dhe të shpjegojë se kur vendoset një çmim i 

ri ekuilibri në treg. 

- Përshkruajë format e tregut, përparësitë dhe të metat e çdo forme si edhe të japë shembuj nga realiteti 

për secilën formë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallon agjentët që veprojnë në treg. 

- Përshkruan koncepte bazë të ekonomisë së tregut (ofertën dhe kërkesën), si edhe reagimin e tyre ndaj 

ndryshimit të çmimit apo faktorëve të tjerë. 

- Kryen paraqitjen grafike të ekuilibrit të çmimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim - 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

- Detyrë me demonstrim në klasë. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  shpjegojë rolin dhe rëndësinë e koncepteve bazë 

të ekonomisë së tregut dhe zbatimin e tyre për funksionimin e një firme ndërtimore. 

 

RM4:  Faktorët e prodhimit dhe kostoja, llogaritja e kostos në ndërmarrje 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
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- të Përshkruajë faktorët (fuqia punëtore, mjetet e punës dhe materialet si: lënda e parë, lënda ndihmëse 

etj.) që marrin pjesë në prodhim dhe rëndësinë ekonomike të tyre; 

- Bëjë një plan të thjeshtë prodhimi; 

- Shpjegojë ç’është produktiviteti dhe cilët janë treguesit e tij; 

- Shpjegojë ç’është kapaciteti dhe treguesit e shprehjes së kapacitetit; 

- Shpjegojë konceptin “kosto” dhe llojet e saj kryesore; 

- Llogarisë me mënyra të thjeshta koston e ndërtimit të një pozicioni. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde. 

- Videobim dhe kompjuteri për prezantim. 

- Paraqitje tabelore e një plani prodhimi. 

- Paraqitje skematike e llojeve të kostos. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallon faktorët (fuqia punëtore, mjetet e punës dhe materialet si: lënda e parë, lënda ndihmëse etj.) që 

marrin pjesë në prodhim dhe rëndësinë ekonomike të tyre. 

- Bënë një plan të thjeshtë prodhimi. 

- Shpjegon ç’është produktiviteti dhe cilët janë treguesit e tij. 

- Shpjegon ç’është kapaciteti dhe treguesit e shprehjes së kapacitetit. 

- Shpjegon konceptin “kosto” dhe llojet e saj kryesore. 

- Llogaritë me mënyra të thjeshta koston e ndërtimit të një pozicioni. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Kryen (sipas detaleve) koston e ndërtimit të një pozicioni. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim.  

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit të shpjegojë mënyra të thjeshta të llogaritjes së 

kostos së ndërtimit të një ose më shumë pozicioneve. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT 

“TEKNOLOGJI E NDËRTIMIT” 

Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 4 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit :“Teknologji e ndërtimit”, klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi njeh historikun e zhvillimit të ndërtimtarisë 

RM2: Nxënësi njeh principet themelore të organizmit të një punishte 

RM3: Nxënësi njeh teknikat dhe llojet e muratimeve 

RM4: Nxënësi shpjegon teknikat e kallëpi mit, betonimit dhe betonit të armuar 

RM5: Nxënësi shpjegon dhe njeh materialet bazë druri në ndërtimtari 

RM6: Nxënësi kupton materialet ndërtimore lidhëse – Gipsi,  gëlqera dhe çimentoja  

RM7: Nxënësi aplikon shtresa veshëse të mureve (suvatimin)  dhe teknologjinë e punës së suvatimit, 

lëmesave dhe hidroizolimit 

 

RM1: Nxënësi njeh historikun e zhvillimit të ndërtimtarisë 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh historikun e zhvillimit të ndërtimtarisë në etapa të ndryshme të historisë; 

- të promovon aplikimin e masave parandaluese të aksidenteve në punë; 

- të përshkruan mjetet dhe masa mbrojtëse që ndikojnë në ruajtjen e shëndetit,  

- të njeh masat për parandalimin e aksidenteve; 

- të përshkruan masat qe duhet ndërmarrë në mbrojtjen e ambientit; 

- të identifikon materialet që kanë impakt ekologjik dhe ndikojnë negativisht në florën dhe faunën; 

- të njeh mënyrat e trajtimit të mbetjeve të dëmshme për ambientit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Klasë për prezantim. 

- Prospekte produktesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Historia e ndërtimtarisë. 

- Zhvillimi i ndërtimtarisë nëpër etapa të ndryshme historike. 

- Parandalimi i aksidenteve, shëndeti dhe siguria në punë. 

- Mbrojtja e mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Identifikon materialet me rrezikshmëri. 

- Njeh piktogramet, shenjat dhe simbolet e sigurisë në punë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 
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- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Punim seminarit - një elaborat për ndonjë produkt ndërtimi me rrezikshmëri të lartë për shëndet ose 

rrethinë. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

të njohurive nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rendësin e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave, dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 

 

RM2: Nxënësi njeh principet themelore të organizmit të një punishte 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh dhe kupton përpjesët e projektit në faza të ndryshme; 

- të deshifron planin dinamik dhe lexon aktivitetet dhe lidhshmërinë;  

- të piketon një bazë të thjesht në terren duke lexuar një skicë projekti; 

- të nxjerr dhe konstrukton këndin e drejt duke përdor rregullat matematikore; 

- të përpilon një listë pajisjesh dhe veglash për një fazë ndërtimi; 

- të përshkruan kyçjet e nevojshme të një kantieri ndërtimi në rrjetin infrastrukturor të qytetit; 

- të pozicionon hapësirat përcjellëse(kontejnerët) për kantier të ndërtimit; 

- të përshkruan mënyrën e trajtimit të mbeturinave duke bërë selektimin e tyre;   

- të përpilon një plan sigurie në punishte si kyçja në rrugën publike, sinjali stikën e nevojshme, rrethojën 

dhe sigurimin e kantierit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Skicë e ndonjë projekti apo plani të situacionit. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme për vizatim. 

- Klasë me tabele. 

- Kalkulator. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përpjesa e projektit në faza të ndryshme. 

- Plani dinamik i punëve. 

- Piketimi i objektit. 

- Përcaktimi i planit të pajisjeve në punishten e ndërtimit, kyçja në rrjetin e infrastrukturës rrugore, 

elektrike, ujësjellës dhe kanalizim. 

- Stabilimentet dhe makineritë e ndërtimit. 
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- Dhomat përcjellëse në kantierin e ndërtimit. 

- Hedhja e mbeturinave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Njeh dhe lexon skemat organizative të një punishteje. 

- Piketon ne terren një bazë të thjeshtë. 

- Lexon gantogramin e planit dinamik të punëve. 

- Radhit aktivitete punuese sipas rendit të ekzekutimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë vijat, shkrimin teknik. 

 

RM3: Nxënësi njeh teknikat dhe llojet e muratimeve 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh llojet e bllokave të ndryshëm për murosje dhe teknologjinë prodhuese; 

- të njeh llojet e llaçit të muratimit dhe vetitë themelore te tyre; 

- të njeh veglat kryesore të nevojshme për muratim dhe përdorimin e tyre; 

- të llogarit dhe krijon një listë për materiale; 

- të zgjedhe skelat e përshtatshme të punës dhe i monton ato; 

- të krijon një formular të kritereve për  vlerësimi dhe vetëvlerësimin e rezultateve të punës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Punëtori për praktikë. 

- Lloje tullash dhe blloqesh me dimensione të ndryshme ose maketa. 

- Aplikimi praktik i lidhjeve sipas vizatimeve me tulla dhe blloqe. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Prodhimi, vetitë, përdorimi i tullave artificiale. 

- Veglëria te punimet e murimit (mistria, çekanët, lavjerrësi, libela, shënuesi i rendeve, këndi i drejt i bërë 

me dërrasa, peri etj). 

- Skelat e punës dhe platformat që shërbejnë për murosje brenda dhe në mure të jashtme. 

- Kërkesat e materialeve të ndërtimit të mureve  (llogaritja e bllokave, tullave dhe llaçit). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Njeh materialet e muratimit. 

- Përgatit dhe njeh vetit e llacëve të murosjes. 

- Manipulon me veglëri dhe i njeh ato. 

- Bën matje dhe kontroll saktësie. 

- Kalkulon sasi dhe para masë materialesh. 

- Realizon lidhje te ndryshme me elemente muratimi. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

- Detyrë me demonstrim ne klase apo punëtori. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  shpjegojë rolin dhe rëndësinë e paraqitjes grafike 

të materialeve ndërtimore në projektet e ndërtimit si dhe shpjegojë se cilat materiale dhe në çfarë mënyre 

grafike mund të paraqiten në ndërtimtari. 

 

RM4: Nxënësi shpjegon teknikat e kallëpi mit, betonimit dhe betonit të armuar 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh dhe kupton parimet strukturore të betonit dhe betonit të armuar; 

- të njeh llojet kryesore të kallëpeve dhe materialet; 

- të njeh mjetet lidhëse dhe shtrënguese të kallëpeve; 

- të njeh kërkesat(kushtet) për kallëpin prej druri dhe mënyrat e përforcimit; 

- të njeh llojet dhe vetitë e çelikut armues; 
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- të lexon dhe deshifron një planit të thjesht armimi për një tra, shtylle apo shkallë të thjeshta; 

- të lexon një liste rekapitulluese çeliku të armimit; 

- të njeh vetitë themelore të betonit të njomë  dhe përpunimit sipërfaqësore të tij; 

- të interpreton masat e post trajtimit të betonit (mirëmbajtjes). 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë me tabele. 

- Kalkulator. 

- Punëtori e ushtrimit te punës praktike. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Betoni i armuar (njohuritë themelore të mënyrës së punimit të betonit të armuar). 

- Kallupimi (Latimi). 

- Armimi. 

- Betonimi. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Elaboron betonin e armuar, principin bazik te punës së tij. 

- Njeh sisteme te ndryshme të kallëpimit. 

- Njeh llojet e armatures. 

- Përshkruan kronologjikisht procedurat e betonimit. 

- Njeh materialet përbërëse të betonit dhe vetitë themelore të tyre. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit të shpjegojë mënyrën e përpjesëtimit, të shkallës 

e cila mund të krahasohet me shembuj numerikë në natyrë; shpjegojë mënyrat e kuotimeve, paraqesë 

shembuj grafikë të mënyrave të kuotimit. 
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RM5: Nxënësi shpjegon dhe njeh materialet bazë druri në ndërtimtari 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh rëndësinë ekologjike dhe ekonomike të pyjeve; 

- të njeh llojet kryesore të drurit në ndërtimtari dhe vetitë e tyre teknike; 

- të njeh veglat e nevojshme për punimin e drurit në ndërtimtari; 

- të kupton dhe lexon detajet e lidhjeve inxhinierike dhe strukturore të elementeve nga druri; 

- të njeh aftësitë mekanike të drurit si elemente ndërtimi; 

- të krijon një listë për material druri të një kulmi nga një projekt paraprakisht të prezantuar; 

- të vizaton pamje sektoriale apo detale të konstruksionit të lidhjeve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Llojet e drurit në ndërtimtari. 

- Mjetet dhe veglat për përpunimin e drurit.  

- Format e finalizuara teknologjikisht të drurit.  

- Vetitë mekanike dhe teknologjike të drurit. 

- Lidhjet e drurit (lidhjet e zdrukthëtarisë dhe të inxhinierisë strukturore). 

- Mjetet lidhëse dhe aksesoret për konstruksione nga druri. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Krijoni një ese me termin qendror: "Rëndësia ekologjike e pyllit".  

- Përgatitni një leksion të vogël me temën "Struktura e drurit" dhe teknologjia e prodhimit.  

- Krijoni një koleksion të lidhjeve të ndryshme të lëndëve drusore monolite në ndërtimtari. 

- Njeh mjetet lidhëse metalike. 

- Manipulon me veglat punuese me dru. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim - 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 
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Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit të shpjegojë mënyrat e ndërtimit të realizimit të 

ndonjë lidhje me detal paraprakisht të vizatuar. 

 

RM6: Nxënësi kupton materialet ndërtimore lidhëse – Gipsi,  gëlqera dhe çimentoja 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh rolin e materialit lidhës; 

- të shpjegon për gipsin ndërtimor, mënyrën e përfitimit të tij dhe fushat e aplikimit; 

- të liston produktet ndërtimore me bazë gipsi; 

- të njeh gëlqeren ndërtimore dhe mënyrën e përfitimit; 

- të njeh çimenton dhe mënyrën  e përfitimit; 

- të njeh llojet e çimentos dhe vetitë specifike të tyre por edhe fushat e aplikimit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Prospekte te produkteve te ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Gipsi ndërtimor (aplikimi në ndërtimtari). 

- Nënproduktet e gipsit. 

- Gëlqerja ndërtimore. 

- Çimentoja si produkt ndërtimor, historiku dhe teknologjia e prodhimit. 

- Llojet e çimentove. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Njeh rendësin ekonomike te gipsit dhe produkteve nga gipsi. 

- Njeh gëlqeren dhe fushat e aplikimit. 

- Njeh llojet e çimentos dhe fushat e aplikimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 
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- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rendësin e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave, dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë 

 

RM7: Nxënësi aplikon shtresa veshëse të mureve (suvatimin)  dhe teknologjinë e punës së suvatimit, 

lëmesave dhe hidroizolimit 

Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh teknologjinë  dhe procesin e suvatimit me llaç; 

- të dallon llojet e dizajnit strukturor të suvatimeve – teksturat dhe mënyrën e aplikimit; 

- të njeh e parametrat dhe detyrave të suvatimit të brendshme; 

- të përshkruan llojet e nivelimeve dhe strukturën e tyre si dhe mënyrën e aplikimit; 

- të njohuri për hidroizolimin e ndërtesave me bodrum, tarasa, plato dhe kulme te rrafshëta; 

- të përzgjedhë materiale të përshtatshme hidroizoluese; 

- të vizaton planet e hidroizolimit  dhe shtresat; 

- të përcaktion një listë të kërkesave për materiale(paramasa); 

- të përpilon një propozim-formular për kontroll cilësie 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Flip-charti dhe markera shumëngjyrësh. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit Teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Gipsi (allçia) si një nga materialet bazë në suvatim. 

- Suvatimi i brendshëm i mureve. 

- Llojet e lëmesave (nivelizimeve). 

- Hidroizolimi i objekteve, llojet dhe teknologjia e aplikimit. 

- Kërkesat e materialit ndërtimor. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegime  dhe njohuri për bazike Gipsi agjent lidhës dhe nënproduktet e tij. 

- Identifikon Kërkesat për bazën e suvasë dhe mënyrat e aplikimit të saj. 

- Kupton efektet e lagështisë në lëmesa dhe ndikimin e tyre në konstruksionin e dyshemesë. 

- Shpjegon rëndësinë e hidroizolimit të objekteve dhe arsyeton mendimin. 

- Njeh lloje hidroizolimesh dhe mënyrat e aplikimit te tyre. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 
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- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit të shpjegojë mënyrat e vizatimit të detajeve të 

elementeve në konstruksion, demonstrojë shembuj konkret për secilin detaj të dhënë. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“Auto CAD” 

 Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 4 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK  

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit:”AutoCAD”, klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it për lëmitë teknike (inxhinierike) në përgjithësi dhe kryen 

veprime përgatitore   

RM2: Nxënësi shpjegon mënyrën e krijimit të shtresave –layers dhe përdorimin e tyre;  

RM3: Nxënësi shpjegon dhe demonstron mënyrën e përdorimit të komandave për vizatim”Draw” 

RM4: Nxënësi shpjegon dhe demonstron mënyrën e përdorimit të komandave për modifikim “Modify” 

RM5: Nxënësi kryen veprime të caktuara duke përdorur “Kriteri OSNAP, vegla ZOOM , vegla për 

KUOTIM si dhe bën pllotimin –printimin e vizatimit 

RM6: Nxënësi vizaton shtylla dhe traje me forma të ndryshme dhe nga materiale të ndryshme në 2D dhe 

3D 

 

RM1: Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it për lëmitë teknike (inxhinierike) në përgjithësi dhe 

kryen veprime përgatitore   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të shpjegoj qëllimin dhe rëndësinë e disenjimit (vizatimit) me kompjuter me programin “CAD”për 

lëmin teknike (inxhinierike) në përgjithësi; 

- të rregullon hapësirën punuese në sistemin koordinativ; 

- të identifikoj menytë dhe ta njeh linjen e komandes në Auto CAD; 

- të bëj formatizimi i faqes së punës me Auto CAD; 

- të bëj nxjerrjen e kutive – Toolbar. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Qëllimin dhe rëndësinë e disenjimit (vizatimit) me kompjuter me programin “CAD”për lëmin teknike 

(inxhinierike) në përgjithësi. 

- Rregullimi i hapësirën punuese në sistemin koordinativ. 

- Identifikimi i menyve  Auto CAD. 

- Formatizimi i faqes së punës me Auto CAD. 

- Nxjerrja e kutive – Toolbar. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Rregullon hapësirën punuese në sistemin koordinativ. 

- Identifikon menytë dhe  njeh linjen e komandes në auto cad. 

- Bën formatizimi i faqes së punës me auto cad. 

- Bën nxjerrjen e kutive – toolbar. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim-vizatim në kompjuter. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura duke demostruar përdorimin e komadave të 

ndryshme në AutoCAD. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegonë qëllimin dhe 

rëndësinë e disenjimit (vizatimit ) me kompjuter me programin “CAD”për lëmin teknike 

(inxhinierike) në përgjithësi,të dallonë dritaret e programit, të dine të hapë dhe mbyllë programin si 

dhe dinë të formatizon faqen e punës , të bëjë nxjerrjen e kutive “Toolbars”. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

 

RM2: Nxënësi shpjegon mënyrën e krijimit të shtresave – layers dhe përdorimin e tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë 

- të shpjegojë mënyrën e krijimit të shtresave –layers; 

- të përdor shtresat –Layer të krijuara si dhe të bëjë edititmin  tyre. 

Kushtet e nevojshme:  

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përdorimi i shtresave-layers. 

- Kutia e veçorive-shtresave. 

- Krijimi i layerve. 

- Dritarja për krijimin dhe editimin e layerve. 

- Dritarja për zgjedhjen e ngjyrës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Krijon shtresat –Layer si dhe bënë edititmin  tyre; 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim-vizatim në kompjuter. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura duke demostruar përdorimin e komadave të 

ndryshme në AutoCAD. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësin e krijimt 

të shtresave “layer”-ave dhe ti editon ata. Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke 

përdorur komandate e mësuara. 

 

RM3: Nxënësi shpjegon  dhe demonstron mënyrën e përdorimit të komandave për vizatim ,”Draw” 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë  

- të shpjegojë mënyrën e përdorimit të veglave për vizatim me kompjuter; 

- të demonstrojë mënyrën e përdorimit të veglave për vizatim me kompjuter; 

- të kombinojë gjatë përdorimit veglat për vizatim-Draw; 

- të krijojë (disejnojë) figura dhe forma të ndryshme të thjeshta. 

Kushtet e nevojshme:  

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Mënyrat e përdorimit të veglave për vizatim (Draw) me kompjuter. 

- Komandat Pika (Point),Vija (Line),Vija e përbërë (polyline), Vijat paralele (multiline). 

- Komandat Drejtëza  (construction line),Vegla për vizatimin e drejtkëndëshit (rectangle), Vegla për 

vizatimin e shumëkëndëshit (polygon). 

- Veglat për vizatimin e harkut (arc), për vizatimin e rrethit (circle) dhe për vizatimin e elipsës (ellipse) 

- Veglat për vizatimin e harkut eliptikë (elipse arc), për vizatimin e vijës së lakuar (spline). 

- Veglat për krijimin e bllokut (make block),për Insertimi i bllokut (insert block). 
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- Veglat për vijëzim (hetch) dhe hijezim (gradient). 

- Komanda Regjion (region), Komanda Donut dhe Sketch. 

- Komanda Revcloud dhe Komanda wipeout. 

- Vegla për tekst (text). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Përdor veglat për vizatim (Draw) me kompjuter. 

- Kombinon veglat për viatim (Draw) dhe krijon (disejnon) figura dhe forma të ndryshme të thjeshta. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim-vizatim në kompjuter. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura duke demostruar përdorimin e komadave të 

ndryshme në AutoCAD- shirirtin e veglave për vizatim (Draw). 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegojë mënyrën e përdorimit të veglave 

për vizatim me kompjuter;  të kombinojë përdorimin e veglave për vizatim si dhe të dinë  të krijojë 

(dizajnojë) figura dhe forma të ndryshme të thjeshta me anë të atyre veglave. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

 

RM4: Nxënësi shpjegon dhe demonstron mënyrën e përdorimit të komandave për modifikim 

“Modify” 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë 

- të shpjegojë mënyrën e përdorimit të komandave për modifikim (ndryshim) me kompjuter; 

- të demonstrojë mënyrën e përdorimit të komandave për modifikim (ndryshim) me kompjuter; 

- të kombinojë përdorimin e këtyre komandave; 

- të krijojë (disejnojë) modifikime (ndryshim) të figurave të thjeshta; 

- të shpjegojë rëndësinë e veglave-komandave për modifikim; 

- të përshkruajë komandat (veglat) të cilat shërbejnë për modifikim; 

- të punojë figura, forma të thjeshta si dhe të bëjë modifikime (ndryshime) sipas llojit të komandës.     

Kushtet e nevojshme:  



93 

 

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mënyrat e përdorimit të veglave për modifikim (Modify) me kompjuter. 

- Komanda për fshirje (Erase) si dhe komanda për selektimin e objektit. 

- Komanda për kopjimin e objekteve (Copy) dhe komanda për pasqyrimin e objekteve (Mirror). 

- Komanda për kopjimin e paraleleve të objekteve (Ofsset) dhe komanda për grumbullimin e objekteve 

(Array). 

- Komanda për zhvendosjen (lëvizjen) e objekteve (Move) dhe Komanda për rrotullimin e objekteve në 

rrafsh (Rotate). 

- Komanda për zmadhimin apo zvogëlimin e objekteve (Scale)dhe Komanda për zgjatjen e objekteve 

(Stretch). 

- Komanda për zgjatjen e vijave (Lengthen)dhe Komanda për prerjen (shkurtimin) e objekteve (Trim). 

- Komanda për zgjatjen e objekteve (Extend)dhe Komanda për ndarje të objekteve (Break at Point). 

- Komanda për fshirje të pjesërishme të objekteve (Break) dhe Komanda për rrëzimin e teheve të 

objekteve (Chamfer). 

- Komanda për rrumbullakimin e teheve të objekteve (Fillet) dhe Komanda për zbërthimin e objekteve 

(Explode). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Demonstron mënyrën e përdor të veglave për modifikim-ndryshim (Modify) me kompjuter. 

- Identifikon shiritin për Modifikim dhe njeh komandat në bazë të shenjave. 

- Shpjegon mënyrën si dhe kur duhet t’i përdorë këto komanda. 

- Kombinon këto komanda si dhe krijon (disejnon) modifikime (ndryshim) të figurave të thjeshta. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim-vizatim në kompjuter. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura duke demostruar përdorimin e komadave të 

ndryshme në AutoCAD- shirirtin e veglave për modifikim (Modify). 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 
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- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegojë mënyrën e përdorimit të veglave 

për ndryshimin me kompjuter;  të kombinojë përdorimin e veglave për ndryshim (Modify) si dhe të dinë  

të krijojë (dizajnojë) figura dhe forma të ndryshme të thjeshta me anë të atyre veglave. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

 

RM5: Nxënësi kryen veprime të caktuara duke përdorur “Kriteri OSNAP, vegla ZOOM , vegla për 

KUOTIM si dhe bën pllotimin –printimin e vizatimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë 

- të shpjegojë  dhe gjejë pika me saktësi të madhe; 

- të bëjë zmadhimin e objektit dhe pjesëve të objektit; 

- të demonstrojë mënyrën e punës me këto vegla – komanda; 

- të përshkruajë dhe gjejë komandat OSNAP dhe ZOOM, si dhe të përshkruaj se për çfarë shërbejnë këto 

komanda; 

- të përshkruaj veglat për Kuotim të objekteve, veçoritë dhe përdorimin e tyre; 

- të bëjë kuotimin e objektit; 

- të shpjegoj mënyrën e printimit dhe rëndësinë vet printerit-ploterit; 

- të përzgjedh kriteret e vet printerit-ploterit të cilin e kemi të instaluar (Plot Device); 

- të përzgjedh formatin të fletës për printim (paper size and paper units); 

- të dallon veglat për formatizimin dhe printimin-plotimin e fletës; 

- të bëj caktimin e llojit të printerit se ku do të bëjë printimin apo plotimin; 

- të bëj printimin-plotimin e vizatimit të punuar më parë. 

Kushtet e nevojshme:  

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kriteri OSNAP. 

- Kutia e veglave ZOOM. 

- Veglat për kuotim të objekteve. 

- Stilet e kuotimit (dimensionimit). 

- Mënyrat e printimit dhe rëndësia  e printerit-ploterit. 

- Kriteret printerit-ploterit të cilin e kemi të instaluar (Plot Device). 

- Përzgjedhja e formatin të fletës për printim (paper size and paper units). 

- Veglat për formatizimin dhe printimin-plotimin e fletës. 

- Caktimi i llojit të printerit se ku do të bëjë printimin apo plotimin si dhe printimin-plotimin e vizatimit 

të punuar më parë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bënë zmadhimin e objektit dhe pjesëve të objektit. 

- Demonstron mënyrën e punës me këto vegla – komanda. 

- Vizaton (përpunon) një projekt të thjeshtë dydimensional si dhe bënë kuotimin e objektit. 

- Përzgjedh kriteret e vet printerit-ploterit të cilin e kemi të instaluar (plot device). 

- Përzgjedh formatin të fletës për printim (paper size and paper units). 

- Bën caktimin e llojit të printerit se ku do të bëjë printimin apo plotimin. 

- Bën printimin-plotimin e vizatimit të punuar më parë. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim-vizatim në kompjuter. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura duke demostruar përdorimin e komadave të 

ndryshme në AutoCAD- OSNAP, ZOOM si dhe veglave për Kuotim, mënyrat e printimit 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësin e 

përdorimit te komandave OSNAP, ZOOM, dhe veglave për kuotim , si dhe mënyrën e printimit dhe të 

bëjë printimin e vizatimit të punuar. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara 

 

RM6: Nxënësi vizaton shtylla dhe traje me forma të ndryshme dhe nga materiale të ndryshme në 2D 

dhe 3D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të vizatojë shtyllatë në formë katrore, drejtkëndëshe,rrethore formë t, l,+ nga betoni, druri dhe metali; 

- të vizatojë trajet në formë katrore, drejtkëndëshe, formë t, l nga betoni, druri dhe metali. 

Kushtet e nevojshme:  

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vizatimi i shtyllave (trajeve) katrore nga betoni i armuar në 2D dhe 3D. 

- Vizatimi i shtyllave (trajeve) drejtëkëdëshe nga betoni i armuar në 2D dhe 3D. 

- Vizatimi i shtyllave rrethore nga betoni i armuar në 2D dhe 3D. 

- Vizatimi i shtyllave (trajeve) në formë të shkronjës T dhe L nga betoni i armuar në 2D dhe 3D. 

- Vizatimi i shtyllave metalike në formë I, C, në 2D dhe 3D. 

- Vizatimi i shtyllave nga druri në formë drejtkëndëshe dhe rrethore në 2D dhe 3D. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Vizaton shtylla dhe trajet me forma të ndryshme  nga material të ndryshme në 2D dhe 3D. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Vizatim në kompjuter. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura duke demostruar përdorimin e komadave të 

ndryshme në AutoCAD-  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të vizatojë shtyllat (trajet) me forma të 

ndryshme dhe nga materialet e ndryshme në 2D dhe 3D. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“NDËRTIM I THATË 1” 

Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës  

Vlera e Kredive të Modulit: 13 Kredi (256) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP  

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Ndërtim i thatë 1”, klasa 11lit:  14 Kredi (140 orë mësimore) në 

Nivelin III-të KKK, shkalla V 

RM1: Nxënësi përshkruan karakteristikat e materialeve, mjeteve për muret ndarëse, sigurinë në punë dhe 

mbrojtja e ambientit 

RM2: Nxënësi bën përgatitjen dhe mveshjen e mureve me pllaka gipsi 

RM3: Nxënësi përshkruan dhe ndërmerr aktivitetet e organizimit të punishtes, veglat dhe pajisjet  

RM4: Nxënësi bën përgatitjen dhe montimin e mureve ndarëse një shtresore me konstruksion druri 

RM5: Nxënësi përgatit dhe montimin e mureve ndarese nje dhe dy shtresore me konstruksion metali 

RM6: Nxënësi përgatit sipërfaqet, fugat dhe suvatimin me rrjeta dhe glet 

 

RM1 Nxënësi përshkruan karakteristikat e materialeve, mjeteve per muret ndarese, sigurinë në punë 

dhe mbrojtja e ambientit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegon mjetet për matjen e gjatesive, gjerësive dhe lartësive; 

- të shpjegon mjetet për matjen e këndeve; 

- të shpjegon mjetet për matjen e rrafsheve apo niveleve; 

- të përshkruan mjetet per ndërtimin e mureve të thata; 

- të përshkruan materialet për ndërtimin e mureve të thata; 

- të përgatit nuanca të ngjyrave; 

- të dallon shenjat e sigurisë në punë dhe situatat me rrezik në punë; 

- të numëron rregullat teknike të ndërtimit të objekteve; 

- të tregon rolin e  skeleve, funksionin dhe llojet e tyre; 

- të numëron hapat e ecurisë së montimit të skeleve; 

- të numëron pajisjet mbrojtëse personale për mbrojtje në punë; 

- të përshkruan trajtimi i mbetjeve ndërtimore nga aktiviteti punues; 

- të numeron mënyrat e mbajtjes së mjedisit të pastërt dhe të sigurtë; 

- të përdor mjetet për matjen e gjatësive, gjersiave dhe lartësive; 

- të bën llogaritje të gjatësive, sipërfaqeve dhe vëllimeve; 

- të përdor mjetet për matjen e këndeve; 

- të përdor mjetet për matjen e rrafsheve apo niveleve; 

- të bën llogaritjen e rrafsheve apo niveleve; 

- të përcakton llojin e punës përgatitore para fillimit të trajtimit përfundimtar të sipërfaqes; 

- të përgatit llojin dhe sasinë e materialeve në përputhje me normat për konsum material në punimet e 

ndërtimit sipas projektit ose kërkesës së klientit dhe standardeve dhe politikave të qëndrueshme të punës; 

- të shqyrton dhe paraqet karakteristikat specifike të vendit të punës, dokumentacionin teknik, kalendarin 

kohor, masat e mbrojtjes dhe mënyrën e realizimit të punimeve të ndërtimit të thatë te operativët përkatës 

të detyrave të punës; 

- të monton skelat e lëvizshme, nëse është e nevojshme. 

- të pergatit materialet dhe mjetet për mure të thata. 

- të bën llogaritjen e materialit të nevojshëm me një muri nga gipskartoni. 
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Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për matje dhe materiale të ndërtimit të thatë. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e mureve te thata. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ndërtimeve të thata. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mjetet për matjen e gjatësive, gjerësive dhe lartësive. 

- Mjetet për matjen e këndeve. 

- Mjetet për matjen e rrafsheve apo niveleve. 

- Mjetet per ndërtimin e mureve të thata. 

- Materialet për ndertimin e mureve të thata. 

- Shenjat e sigurisë në punë dhe situatat me rrezik në punë. 

- Rregullat teknike të ndërtimit të objekteve. 

- Skelet, funksioni dhe llojet e tyre. 

- Ecuria e montimit të skeleve. 

- Pajisjet mbrojtëse personale për mbrojtje në punë. 

- Trajtimi i mbetjeve ndërtimore nga aktiviteti punues. 

- Mënyrat e mbajtjes së mjedisit të pastërt dhe të sigurtë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Përdorimi i mjeteve matëse. 

- Përdor mjetet dhe materialet për ndërtimin e mureve të thata. 

- Aplikion rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së ambientit. 

- Bën matjen e sipërfaqeve për ndërtimin e mureve nga gipskartoni. 

- Llogarit sasinë e materialit të nevojshëm. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi që të shpjegoj qëllimin dhe rëndësin e njohjes së 

mjeteve matese, veglave dhe materialeve, sigurise dhe mbrojtjes se ambientit. 

- Të dalloj në esencë mjetet dhe materialet e ndërtimit te mureve nga gipskartoni. 
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RM2: Nxënësi bën përgatitjen dhe mveshjen e mureve me pllaka gipsi 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh përdorimin e mveshjes së mureve dhe dyshemeve me pllakave nga gipskartoni; 

- të përshkruan veglat dhe pajisjet për përpunime sipërfaqësorë; 

- të numëron llojet e llaqrave për fiksimin e pllakave nga gipskartoni; 

- të njeh pllakat me bazë gipsi dhe llojet e tyre, vetitë e tyre; 

- të dallon pllakat standarde GKP-tipi A; 

- të dallon pllakat e impregnuara GKP-I tipi H2 (antilagështi); 

- të dallon pllaka gipsi për dysheme –pllaka nivelimi; 

- të përshkruan përdorimin e pllaka fibra-gips Vidiëall; 

- të përshkruan përdorimin e Pllaka cementoze (përdorim të jashtëm); 

- të njeh pllakat knauf Aquapanel;  

- të dallon pllakat që lakohen – flexipanel; 

- të njeh perfect Ëall; 

- të njeh pllakat Cleaneo; 

- të njeh pllakat masive diamant për përdorim të jashtëm; 

- të dallon fireboard (zjarrduruese); 

- të bën organizimi dhe funksionimi i punëve të mveshjes së pllakave; 

- të numëron mënyrat e vendosjes së pllakave nga gipskartoni në veshjen e mureve; 

- të verifikon gjendjen e nënstrukturës dhe shënon elementet që do të zëvendësohen; 

- të bën mveshjen e mureve të ndryshme; 

- të bën formësimin dhe trajtimi i fugave; 

- të përdor rrjetat e posacme për fuga. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për matje dhe materiale të ndërtimit të thatë. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e mureve të thata. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ndërtimeve të thata. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Fushat e përdorimit të mveshjes së mureve dhe dyshemeve me pllaka nga gipskartoni. 

- Veglat dhe pajisjet për përpunime sipërfaqësorë. 

- Llojet llaqrave për fiksimin e pllakave nga gipskartoni. 

- Pllakat me bazë gipsi dhe llojet e tyre, vetitë e tyre. 

- Pllakat standarde GKP-tipi A. 

- Pllakat e impregnuara GKP-I tipi H2 (antilagështi). 

- Pllaka gipsi për dysheme –pllaka nivelimi. 

- Pllaka fibra-gips Vidiwall.   

- Pllaka cementoze (përdorim të jashtëm).  

- Knauf Aquapanel.  

- Pllaka që lakohen – flexipanel.  

- Perfect Wall.  

- pllaka Cleaneo.   

- Pllaka masive diamant për përdorim te jashtëm.  

- Fireboard (zjarrduruese).  

- Organizimi dhe funksionimi i punëve të mveshjes së pllakave. 

- Mënyrat e vendosjes së pllakave nga gipskartoni. 
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- Mveshja e mureve të ndryshme. 

- Shtrimi i dyshemeve me pllaka. 

- Formësimi dhe trajtimi i fugave. 

- Rrjetat e posaqme për fuga. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Matja e sipërfaqeve për ngjyrosje. 

- Llogaritja e sasisë së materialit.  

- Përgatitja e sipërfaqes së drurit për ngjyrosje. 

- Ngjyrosja e sipërfaqes së drurit. 

- Vlerësimi i sipërfaqes së ngjyrosur të drurit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi që të shpjegoj qëllimin dhe rëndësin e njohjes 

mveshjes se mureve te ndryshme me pllaka nga gipskartoni si dhe shtrimin e dyshemeve me pllaka 

adekuate. 

- Të dalloj në esencë punet e mveshjes se mureve te ndryshme dhe shtrimin e dyshemese me pllaka me 

baze gipsi. 

 

RM3: Nxënësi përshkruan dhe ndërmerr aktivitetet e organizimit të punishtes, veglat dhe pajisjet 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të lexon dokumentacionin teknik të kërkuar për të kryer detyrën e punës; 

- të Verifikon pajtueshmërinë midis dokumentacionit teknik dhe kushteve të kantierit të ndërtimit; 

- të njeh parametrat kryesor të organizimit të vendit të punës dhe ndërmerr aktivitetet e nevojshme; 

- të identifikon kërkesat për vegla dhe pajisje dhe i përzgjedh veglat e domosdoshme të punës, varësisht 

nga faza e punimeve; 

- të përgatit programin kohor për kryerjen e punëve në tërësinë e tyre dhe në faza në përputhje me detyrat 

e punës dhe në bashkëpunim me eprorët/inxhinierët/ekspertët e licencuar kur është e nevojshme; 

- të planifikon burimet e nevojshme/ planin dinamik (materialet, pajisjet, detyrat e punës, numrin e 

kontraktuesve, fuqinë punëtore / burimet njerëzore, sipërfaqen për m2 / njësi matëse…). 

- të manipulon me kujdes sipas udhëzimeve dhe normave teknike me vegla dhe pajisje; 

- të përdor vegla të caktuara për aktivitet të caktuar. 

Kushtet e nevojshme:  
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- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Materiale skelerije. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Organizimi i vendit të punës  dhe promovimi i kushteve të sigurta për punë. 

- Planifikon një plan dinamik të punimeve. 

- Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve për aktivitetet e kërkuar në fazën përkatëse. 

- Veglat prerëse të profileve, drurit dhe pllakave. 

- Veglat dhe mjetet lidhëse dhe mënyra e manipulimit me to. 

- Veglat matëse dhe të kontrollit të gjeometrisë së nënstrukturës. 

- Veglat për përgatitjen a materialit (veglat përzierës). 

- Veglat dhe pajisjet për përpunime sipërfaqësorë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Organizimi i ambientet e punës. 

- Interpretimi i dokumentacionit teknik. 

- Planifikimi i burimeve adekuatë të nevojshme sipas planit dinamik. 

- Përdorë pajisjet mbrojtëse në punë. 

- Respektimi i rregulloreve teknike për manipulim me vegla dhe pajisje. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rendësin e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave, dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 
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RM4: Nxënësi bën përgatitjen dhe montimin e mureve ndarëse një shtresore me konstruksion druri 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të numëron llojet e aktiviteteve ndërtimore; 

- të dallon llojet e mureve dhe ndarja e tyre; 

- të njeh standardet e ndërtimit të mureve ndarëse; 

- të njeh përdorimi i mureve ndarëse me konstruksion druri; 

- të numëron llojet e drunjëve për konstruksion të mureve ndarëse; 

- të numëron llojet e lidhjeve në dru; 

- të dallon mjetet për përpunim druri; 

- të përshkruan materialet për lidhjen e nënstruksturës të drurit; 

- të numëron materialet zë izoluese dhe termoizoluese; 

- të përgatitë nënstrukturën e drurit për muret ndarëse; 

- të aplikon lidhjet e drurit në lidhje me bulona ose gozhda; 

- të bën mveshjen me pllaka nga gipskartoni nga njëra anë; 

- të bën fiksimin dhe vendosjen e bullonave në distanca sipas standardeve; 

- të bën izolimin në dysheme dhe tavan me shirit izolues të posacëm; 

- të vendos termoizolimin e përshtatshëm për muret ndarëse; 

- të mvesh me pllaka nga gipskartoni nga ana tjetër; 

- të përgatit llaqin për vendosjen në fuga; 

- të trajton fugat në mes pllakave. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për matje dhe materiale të ndërtimit të thatë. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e mureve të thata. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ndërtimeve të thata. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e aktiviteteve ndërtimore. 

- Llojet e mureve dhe ndarja e tyre. 

- Standardet e ndërtimit të mureve ndarese. 

- Aplikimi i planimetrisë në hapësira. 

- Përdorimi i mureve ndarëse me konstruksion druri. 

- Llojet e drunjeve për konstruksion të mureve ndarëse. 

- Llojet e lidhjeve në dru. 

- Mjetet për përpunim druri. 

- Materialet për lidhjen e nënstruksturës të drurit. 

- Materialet zë izoluese dhe termoizoluese.  

- Përgatitja dhe instalimi i nënstrukturës. 

- Menyrat e mveshjes me pllaka nga gipskartoni nga njëra anë. 

- Hapat e punmit  të termoizolimit të pershtatshëm për muret ndarëse. 

- Mveshja me pllaka nga gipskartoni nga ana tjetër. 

- Trajtimi i fugave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën matjen e sipërfaqeve për ngjyrosje. 

- Llogarit sasinë e materialit. 

- Pastron sipërfaqen e hekurit apo çelikut nga korrozioni. 

- Aplikon e shtresën mbrojtëse për sipërfaqe të hekurit apo çelikut. 

- Apliko shtresën përfundimtare të ngjyrës për sipërfaqe të hekurit apo çelikut. 
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- Vlerson sipërfaqen e shtresës mbrojtëse dhe ngjyrosjes përfundimtare për sipërfaqe të hekurit apo 

çelikut. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi që të shpjegoj qëllimin dhe rëndësinë e njohjes 

mureve ndarese nga gipskartoni me konstruksion druri. 

- Të dalloj në esencë punët e ndërtimit te mureve ndarese me konstruksion druri. 

 

RM5: Nxënësi përgatit dhe montimon e mureve ndarese nje dhe dy shtresore me konstruksion metali 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të numëron sistemet mbajtëse skeletore të mureve të thata, llojet dhe mënyrat e punimit të tyre; 

- të njeh përdorimi, funksioni i mureve ndarëse nga gipskartoni me profile metali; 

- të njeh mënyrat e mbajtjes së hapësirës së punës; 

- të njeh standardet dhe rregulloreve sanitare; 

- të numëron mjetet kryesore për mure ndarëse nga gipskartoni profile metali; 

- të dallon materialet kryesore për mure nga gipkartoni me profile metali; 

- të numëron hapat për ndërtimin e mureve me konstruksion metali; 

- të bën vijezimi për vendosjen e murit; 

- të monton profilet e metalit në distanca standarde në mes vete; 

- të bën montimin e pllakave, termoizolimit  dhe formimi i murit një shtresor; 

- të përshkruan mënyrat e lidhjes së pllakave për muret dy shtresore; 

- të llogarit gjatësinë e bulonave për shtresën e parë dhe të dytë; 

- të bën vendosjen e pllakave në shtresën e dytë nga njëra anë dhe ana tjetër duke respektuar standardet e 

vendosjes; 

- të kontrollon detyrën e përfunduar. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për matje dhe materiale të ndërtimit të thatë; 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e mureve të thata; 
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- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ndërtimeve të thata. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Sistemet mbajtëse skeletore të mureve të thata, llojet dhe mënyrat e punimit të tyre. 

- Përdorimi, funksioni i mureve ndarëse nga gipskartoni me profile metali. 

- Mënyrat e mbajtjes së hapësirës së punës. 

- Standardet dhe rregulloreve sanitare. 

- Mjetet kryesore per mure ndarese nga gipskartoni profile metali. 

- Materialet kryesore per mure nga gipkartoni me profile metali. 

- Hapat për ndertimin e mureve me konstruksion metali. 

- Vijezimi për vendosjen e murit. 

- Proceset e montimit të profileve të metalit në distanca standarde në mes vete. 

- Ecuria e montimit të pllakave, termoizolimit  dhe formimi i murit një shtresor. 

- Mënyrat e lidhjes së pllakave për muret dy shtresore. 

- Llogaritja e gjatesise se bulonave per shtresen e pare dhe te dyte. 

- Menyrat e vendosjes se pllakave në shtresën e dytë nga njëra anë dhe ana tjetër duke respektuar 

standardet e vendosjes. 

- Kontrolla e detyrës së perfunduar. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Përzgjedh materialet sipas llojit të sipërfaqes që do të trajtohet. 

- Bën matjen e sipërfaqeve për trajtim. 

- Llogarit sasin e materialit. 

- Përgatit vendin e punës sipas specifikave ( mbulon mobilet,izolon dyret dhe dritaret,izolon instalimet e 

ndryshme etj). 

- Përgatit përzierjet e përshtatshme për nivelimin e sipërfaqes, në mënyrë manuale ose mekanike, duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Aplikon përzierjen e nivelimit në tavan, mur dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale ose mekanike, 

duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Përgatit përzien e bazës sipas specifikimeve teknike të paracaktuara. 

- Aplikon shtresën bazë në sipërfaqet e përgatitura më parë, në mënyrë manuale ose mekanike, duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Përgatit përzien e ngjyres sipas specifikimeve teknike të paracaktuara. 

- Aplikon ngjyra në murin e brendshëm, tavan dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale ose mekanike, 

duke përdorur mjetet e duhura .  

- Përgatit (kryen prerjen dhe përshtat ) tapeten  e murit sipas skicës. 

- Përgatit lidhësit e përshtatshëm (ngjitës, silikon, etj.) për aplikimin e tapetave. 

- Vendos lidhësit në tapeten e murit dhe në materialet e tjera në mënyrë manuale ose mekanike në 

përputhje me udhëzimet e prodhuesit. 

- Vendos tapeten në  mur në përputhje me procesin teknologjik, duke përdorur mjetet e duhura. 

- Vlerson punën e ngjyrosjes së  mureve të mbrendshme , tavanev dhe aplikimin e tapetave 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e mureve 

ndarese me konstruksion metali tek muret një dhe dy shtresore. 

- Të dalloj procesin e ndërtimit të mureve me konstruksion metali me një dhe dy shtresa. 

 

RM6: Nxënësi pergatit sipërfaqet, fugat dhe suvatimin me rrjeta dhe glet 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të numëron mjetet për skicim në mure ndarëse; 

- të vizaton figurat e rregullta gjeometrike ne fletore dhe në mure; 

- të bën vizatimin e figurave të kombinuara gjeometrike në fletore dhe në mure; 

- të bën hapjet në murë (dyert dhe dritaret); 

- të pastron dhe punon fugat; 

- të bën vendosjen e rrjetave në muret ndarëse; 

- të bën vendosjen e këndoreve; 

- të punon sipërfaqet me glet, shtresa e pare; 

- të bën lemimin e siperfaqeve me letër grrithëse; 

- të punon sipërfaqet me glet, shtresa e dyte; 

- të bën kontrollimi i punimeve për pajtueshmëri me standardet dhe rregullat e punës; 

- të përshkruan mbajtja e dokumentacionit teknik si ditari i punës dhe libri ndërtimor; 

- të njeh komunikimi i brendshëm; 

- të njeh komunikimi sipas hierarkisë; 

- të përshkruan standardet e komunikimit; 

- të numeron terminologjine profesionale në ndërtimtari. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për matje dhe materiale te ndërtimit te thate. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e mureve te thata. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ndërtimeve te thata. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mjetet për skicim në mure ndarëse. 

- Vizatimi i figurave të rregullta gjeometrike në fltore dhe në mure. 

- Vizatimi i figutave të kombinuara gjeometrike në fltore dhe në mure. 

- Hapjet ne murë (dyert dhe dritaret). 

- Para trajtimi i sipërfaqeve të mureve, fugave dhe perimetrit të murit. 

- Përgatitja e masës mbushëse të fugave sipas udhëzimeve me konsistencë optimale. 

- Homogjenizim të masës. 

- Punimet finalizuese. 
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- Mënyra e vendosjes së rrjetave në muret ndarëse. 

- Ecuria e vendsosjes së këndoreve. 

- Sipërfaqja me glet shtresa e pare. 

- Sipërfaqja me letër grrithëse. 

- Sipërfaqet me glet shtresa e dytë. 

- Komunikimi i brendshëm. 

- Komunikimi sipas hierarkisë. 

- Standardet e komunikimit. 

- Terminologjia profesionale në ndërtimtari. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Përgatitja e skicave. 

- Realizimi i matjeve. 

- Llogaritja e materialit të nevojshëm. 

- Bërja e dizajnimit të thjeshtë. 

- Bërja e dizajnimit me anë të imitimit. 

- Vlerësimi i punës së dizajnimit të mureve të brendshme dhe tavaneve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Përgatitja. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik dhe kritik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e 

dizajnimit të mureve, punimin e rrjetave dhe lyerjen me glet.  

- Të dalloj procesin e dizajnimit të murev dhe perfundimit te mureve me shtresa gleti në fund. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“NGJYROSJE 1” 

Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës  

Vlera e Kredive të Modulit: 13 Kredi (256) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP  

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Ngjyrosje 1”, klasa 11 

era e Kredive të Modulit:  14 Kredi (140 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK, shkalla V 

RM1: Nxënësi përshkruan materialet e nënshtresave dhe shtresave për ngjyrosje  dhe rëndësinë e tyre 

RM2: Nxënësi përgatit sipërfaqen e drurit dhe ngjyrosjen e tij 

RM3: Nxënësi përgatit sipërfaqen e metaleve dhe ngjyrosjen e tyre 

RM4: Nxënësi përgatit dhe ngjyros sipërfaqet e mureve të mbrendshme dhe tavaneve si dhe aplikimin e 

tapetave 

RM5: Nxënësi dizajnon dhe dekoron sipërfaqet e mureve të mbrendshme dhe tavaneve 

 

RM1: Nxënësi përshkruan materialet e nënshtresave dhe shtresave për ngjyrosje  dhe rëndësinë e tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh historikun e përdorimit të ngjyrave; 

- të shpjegoj rolin dhe rëndësinë e ngjyrave; 

- të përshkruan vetit fizike të ngjyrave; 

- të përshkruan nuancat e ngjyrave; 

- të përgatit nuanca të ngjyrave; 

- të përshkruan llojet e ngjyrave si materiale; 

- të dallon llojet e ngjyrave nga vendi i aplikimit; 

- të numron mjetet dhe veglat për përgatitjen e sipërfaqes dhe aplikimin e ngjyrës; 

- të përdor mjetet dhe veglat për përgatitjen e sipërfaqes dhe aplikimin e ngjyrës; 

- të bën matjen e sipërfaqeve për ngjyrosje; 

- të llogarit sasinë e materialit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për ngjyrosje. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e ngjyrosjes. 

- Materialet e nevojshme per ngjyrosje. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ngjyrosjes. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Historiku i përdorimit të ngjyrave. 

- Roli dhe rëndësia e ngjyrave. 

- Vetitë fizike të ngjyrave. 

- Nuancat e ngjyrave dhe kombinimi i tyre. 

- Llojet e ngjyrave. 

- Mjetet dhe veglat për përgatitjen e sipërfaqes dhe aplikimin e ngjyrës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Përgatit nuanca të ngjyrave. 
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- Përdor mjetet dhe veglat për përgatitjen e sipërfaqes dhe aplikimin e ngjyrës. 

- Bën matjen e sipërfaqeve për ngjyrosje. 

- Llogarit sasin e materialit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi që të shpjegoj qëllimin dhe rëndësin e njohjes së 

vetive të ngjyrave ,llojet e ngjyrave si dhe mjetet dhe veglate e punës. 

- Të dalloj në esencë llojet e ndryshme të ngjyrave. 

 

RM2: Nxënësi përgatit sipërfaqen e drurit dhe ngjyrosjen e tij 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh drurin si material ndërtimor; 

- të dallon llojet e drurit; 

- të përshkruaj vetitë fizike të drurit; 

- të përshkruaj vetitë estetike të drurit; 

- të njeh teknikat e mbrojtjes së drurit si material ndërtimor; 

- të numron mjetet dhe veglat për përgatitjen dhe ngjyrosjen e sipërfaqes së drurit; 

- të bën matjen e sipërfaqeve për ngjyrosje; 

- të llogarit sasin e materialit; 

- të përshkruaj procesin përgatitjes së sipërfaqes së drurit për ngjyrosje; 

- të përgatit sipërfaqen e drurit për ngjyrosje; 

- të përshkruaj procesin e ngjyrosjes së drurit; 

- të ngjyros sipërfaqen e drurit; 

- të vlerëson sipërfaqen e ngjyrosur të drurit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për ngjyrosje. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e ngjyrosjes. 

- Materialet e nevojshme për ngjyrosje. 
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- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ngjyrosjes. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Drurin si material ndërtimor. 

- Llojet e drurit. 

- Vetit fizike të drurit. 

- Vetit estetike të drurit. 

- Mbrojtja e drurit si material ndërtimor. 

- Mjetet dhe veglat për përgatitjen dhe ngjyrosjen e sipërfaqes së drurit. 

- Përgatitja së sipërfaqes së drurit për ngjyrosje. 

- Ngjyrosja e drurit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën matjen e sipërfaqeve për ngjyrosje. 

- Llogarit sasin e materialit. 

- Përgatit sipërfaqen e drurit për ngjyrosje. 

- Ngjyros sipërfaqen e drurit. 

- Vlerson sipërfaqen e ngjyrosur të drurit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e njohjes 

së mbrojtjes së drurit. 

- Të dalloj procesin e përgatitjes së sipërfaqes së drurit dhe ngjyrosjes së drurit. 

 

RM3: Nxënësi përgatit sipërfaqen e metaleve dhe ngjyrosjen e tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj metalet si material ndërtimore; 

- të njeh llojet e metaleve; 

- të përshkruaj prodhimin e hekurit dhe çelikut; 

- të dallon karakteristikat e hekurit dhe çelikut; 

- të përshkruaj llojet e papastertive në sipërfaqe të metaleve; 

- të përshkruaj format e korrozionit; 

- të numron mjetet dhe veglat për përgatitjen dhe ngjyrosjen e sipërfaqes së hekurit apo çelikut; 
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- të bën matjen e sipërfaqeve për ngjyrosje; 

- të llogarit sasin e materialit; 

- të përshkruaj procesi i heqjes së korrozionit dhe papastertive tjera; 

- të pastron sipërfaqen e hekurit apo çelikut nga korrozioni; 

- të përshkruaj aplikimin e shtreses mbrojtse për sipërfaqe të hekurit apo çelikut; 

- të aplikon e shtresen mbrojtse për sipërfaqe të hekurit apo çelikut; 

- të përshkruaj aplikimin e shtreses përfundimtare të ngjyrës për sipërfaqe të hekurit apo çelikut; 

- të apliko shtresn përfundimtare të ngjyrës për sipërfaqe të hekurit apo çelikut; 

- të vlerson sipërfaqen e shtreses mbrojtse dhe ngjyrosjes përfundimtare për sipërfaqe të hekurit apo 

çelikut. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për ngjyrosje. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e ngjyrosjes. 

- Materialet e nevojshme për ngjyrosje . 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ngjyrosjes. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Metalet si material ndërtimore. 

- Llojet e metaleve. 

- Prodhimi i hekurit dhe çelikut. 

- Karakteristikat e hekurit dhe çelikut. 

- Llojet e papastertive në sipërfaqe të metaleve. 

- Format e korrozionit. 

- Mjetet dhe veglat për përgatitjen dhe ngjyrosjen e sipërfaqes së hekurit apo çelikut. 

- Procesi i heqjes së korrozionit dhe papastertive tjera. 

- Aplikimi i shtreses mbrojtse për sipërfaqe të hekurit apo çelikut. 

- Aplikimin e shtreses përfundimtare të ngjyrës për sipërfaqe të hekurit apo çelikut. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën matjen e sipërfaqeve për ngjyrosje. 

- Llogarit sasin e materialit. 

- Pastron sipërfaqen e hekurit apo çelikut nga korrozioni. 

- Aplikon e shtresen mbrojtse për sipërfaqe të hekurit apo çelikut. 

- Apliko shtresn përfundimtare të ngjyrës për sipërfaqe të hekurit apo çelikut. 

- Vlerson sipërfaqen e shtreses mbrojtse dhe ngjyrosjes përfundimtare për sipërfaqe të hekurit apo çelikut. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 
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- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e njohjes 

së mbrojtjes së metaleve. 

- Të dalloj procesin e përgatitjes së sipërfaqes së metaleve dhe aplikimin e shtresave mbrojtse dhe 

ngjyrosjes së tyre. 

 

RM4: Nxënësi përgatit dhe ngjyros sipërfaqet e mureve të mbrendshme dhe tavaneve si dhe aplikimin 

e tapetave 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallon llojet e sipërfaqeve të mureve të mbrendshme dhe tavaneve; 

- të përzgjedh materialet sipas llojit të sipërfaqes që do të trajtohet; 

- të numron mjetet dhe veglat për përgatitjen dhe ngjyrosjen e sipërfaqes së mureve të mbrendshme dhe 

tavaneve si dhe aplikimin e tapetave; 

- të bën matjen e sipërfaqeve për trajtim; 

- të llogarit sasin e materialit; 

- të përgatit vendin e punës sipas specifikave (mbulon mobilet,izolon dyret dhe dritaret,izolon instalimet 

e ndryshme etj); 

- të përgatit përzierjet e përshtatshme për nivelimin e sipërfaqes, në mënyrë manuale ose mekanike, duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura; 

- të aplikon përzierjen e nivelimit në tavan, mur dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale ose mekanike, 

duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura; 

- të përgatit përzierjen e bazës sipas specifikimeve teknike të paracaktuara; 

- të smerilon dhe pastron sipërfaqen e stukuar kur është e përshtatshme; 

- të aplikon shtresën bazë në sipërfaqet e përgatitura më parë, në mënyrë manuale ose mekanike, duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura; 

- të përgatit përzien e ngjyres sipas specifikimeve teknike të paracaktuara; 

- të aplikon ngjyra në murin e brendshëm, tavan dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale ose mekanike, 

duke përdorur mjetet e duhura; 

- të kryen punime specifike finiture në detaje të ndryshme të sipërfaqes (skajet, qoshet, hapjet), duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 
- të përzgjedh tapeten (letrën) e murit dhe materialet e tjera sipas planit të projektit apo kërkesës së klientit. 

- të përgatit (kryen prerjen dhe përshtatë) tapeten  e murit sipas skicës; 

- të përgatit lidhësit e përshtatshëm (ngjitës, silikon, etj.) për aplikimin e tapetave; 

- të vendos lidhësit në tapeten e murit dhe në materialet e tjera në mënyrë manuale ose mekanike në 

përputhje me udhëzimet e prodhuesit; 

- të vendos tapeten në  mur në përputhje me procesin teknologjik, duke përdorur mjetet e duhura; 

- të vlerson punën e ngjyrosjes së  mureve të mbrendshme , tavanev dhe aplikimin e tapetave. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për ngjyrosje dhe aplikm të tapetave. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e ngjyrosjes dhe aplikimit të tapetave. 

- Materialet e nevojshme për ngjyrosje dhe punimin e tapetave. 
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- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të ngjyrosjes së mureve të mbrendshme,tavaneve dhe aplikimit të tapetave. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e sipërfaqeve të mureve të mbrendshme dhe tavaneve. 

- Materialet për ngjyrosjen e mureve të mbrendshme dhe tavane. 

- Mjetet dhe veglat për përgatitjen dhe ngjyrosjen e sipërfaqes së mureve të mbrendshme dhe tavaneve si 

dhe aplikimin e tapetave. 

- Punët përgatitore për ngjyrosjen e mureve të mbrendshme dhe tavaneve. 

- Materialet për nivelimin e sipërfaqes. 

- Aplikimi i bazës dhe përzirjet e tyre për muret e mbrendshme dhe tavane. 

- Llojet e ngjyrave dhe përzierjet tyre për muret e mbrendshme dhe tavane. 

- Llojet e tapetave. 

- Përpunimi i tapetave para aplikimit. 

- Llojet e materialeve lidhse (ngjitse) për aplikimin e tapetave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Përzgjedh materialet sipas llojit të sipërfaqes që do të trajtohet. 

- Bën matjen e sipërfaqeve për trajtim 

- Llogarit sasin e materialit  

- Përgatit vendin e punës sipas specifikave ( mbulon mobilet,izolon dyret dhe dritaret,izolon instalimet e 

ndryshme etj). 

- Përgatit përzierjet e përshtatshme për nivelimin e sipërfaqes, në mënyrë manuale ose mekanike, duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Aplikon përzierjen e nivelimit në tavan, mur dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale ose mekanike, 

duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Përgatit përzien e bazës sipas specifikimeve teknike të paracaktuara. 

- Aplikon shtresën bazë në sipërfaqet e përgatitura më parë, në mënyrë manuale ose mekanike, duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. 

- Përgatit përzien e ngjyrës sipas specifikimeve teknike të paracaktuara 

- Aplikon ngjyra në murin e brendshëm, tavan dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale ose mekanike, 

duke përdorur mjetet e duhura .  

- Përgatit (kryen prerjen dhe përshtat ) tapeten  e murit sipas skicës. 

- Përgatit lidhësit e përshtatshëm (ngjitës, silikon, etj.) për aplikimin e tapetave. 

- Vendos lidhësit në tapeten e murit dhe në materialet e tjera në mënyrë manuale ose mekanike në 

përputhje me udhëzimet e prodhuesit. 

- Vendos tapeten në  mur në përputhje me procesin teknologjik, duke përdorur mjetet e duhura. 

- Vlerson punën e ngjyrosjes së  mureve të brendshme , tavanev dhe aplikimin e tapetave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 
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- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e 

ngjyrosjes së sipërfaqes së mureve të mbrendshme , tavaneve si dhe aplikimin e tapetave. 

- Të dalloj procesin e ngjyrosjes së sipërfaqes së mureve të mbrendshme , tavaneve si dhe aplikimin e 

tapetave. 

 

RM5: Nxënësi dizajnon dhe dekoron sipërfaqet e mureve të brendshme  dhe tavaneve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kuptoj rolin dhe rëndësin e dizajnimit të mureve të mbrendshme dhe tavaneve; 

- të kupton përpjesen; 

- të kupton paraqitjet hapësinore; 

- të përgatit skicat; 

- të dallon fondet e shkronjave; 

- të kupton rëndesin e shablloneve dhe llojet e tyre; 

- të numron mjetet dhe veglat për dizajnimin mureve të mbrendshme dhe tavaneve; 

- të realizon matje; 

- të llogarit materialin e nevojshëm; 

- të njeh teknikat e dizajnimit; 

- të përshkruan teknikat e thjeshta të dizajnit; 

- të bëj dizajnim të thjesht; 

- të përshkruan teknikat e imitimit; 

- të bëj dizajnimin me anë të imitimit; 

- të vlerson punën e dizajnimit të mureve të brendshme dhe tavaneve. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa. 

- Tabela. 

- Projektor. 

- Mjedise pune për dizajnimin e mureve të mbrendshme dhe tavaneve. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për dizajnimin e murev të mbrendshme dhe tavaneve. 

- Materialet e nevojshme për dizajnimin e mureve të mbrendshme dhe tavaneve. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të dizajnimit të murev të mbrendshme dhe tavaneve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Roli dhe  rëndësia e dizajnimit të mureve të mbrendshme dhe tavaneve. 

- Përpjesa. 

- Paraqitja hapësinore. 

- Fondet e shkronjave.  

- Rëndesin e shablloneve dhe llojet e tyre. 

- Mjetet dhe veglat për dizajnimin mureve të mbrendshme dhe tavaneve  

- Teknikat e dizajnimit. 

- Teknikat e thjeshta të dizajnit. 

- Teknikat e imitimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Përgatit skicat. 
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- Realizon matje. 

- Llogarit materialin e nevojshëm. 

- Bëj dizajnim të thjeshtë. 

- Bëj dizajnimin me anë të imitimit. 

- Vlerson punën e dizajnimit të mureve të mbrendshme dhe tavaneve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Përgatitja. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon informata. 

- Të menduarit logjik dhe kritik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Shkathtësi për të bërë shqyrtime të ndryshme dhe të menduarit kritik. 

- Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik dhe teorik 

i njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësi  që të shpjegonë qëllimin dhe rëndësinë e 

dizajnimit të murev të mbrendshme dhe tavaneve. 

- Të dalloj procesin e dizajnimit të mureve të brendshme dhe tavaneve. 
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Klasa 12, 

Programi i moduleve profesionale 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“APLIKIMI I TIK-ut NË NDËRTIMTARI” 

Klasa 12 

 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 2 Kredi (32 orë mësimore) në Nivelin IV të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli IV i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Aplikimi i TIK-ut në ndërtimtari” klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan konceptet bazë të webfaqeve 

RM2: Nxënësi realizon webfaqe me HTML 

RM3: Nxënësi realizon webfaqe me CSS 

RM4: Nxënësi realizon webfaqe me JavaScript 

RM5: Nxënësi publikon webfaqet/websajtin 

 

RM1: Nxënësi përshkruan konceptet bazë të webfaqeve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të Tregojë kuptimin e WWW (World wide web); 

- Diskutojë qëllimin krijimin e web faqeve në Internet; 

- Shpjegojë parimet themelore që përfshihen në zhvillimin e një faqe në Internet; 

- Planifikojë dizajnimin e webfaqes; 

- Përshkruajë konceptin themelore të webfaqeve; 

- Përcaktojë principet e dizajnimit të webfaqeve; 

- Numrojë dhe interpretojë standardet për krijimin e webfaqeve; 

- Sqarojë kërkesën e audiencës lidhur me krijimin e webfaqeve/sajtit; 

- Skicojë paraqitjen e faqes fillestare; 

- Parashikojë pamjen e shiritit navigues; 

- Planifikimi i faqeve tjera të webfaqeve/sajtit; 

- Dizajnojë një websajtë të thjeshtë; 

- Hartojë strategjinë për krijimin e një webfaqeve/sajtit të thjeshtë. 

Kushtet e nevojshme:  

- Laboratori i informatikës. 

- Tabela. 

- Projektori.  

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Materiale konkretizimi. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Tregon kuptimin e WWW (World wide web). 

- Diskuton qëllimin krijimin e web faqeve në Internet. 

- Shpjegon parimet themelore që përfshihen në zhvillimin e një faqe në Internet. 

- Planifikon dizajnimin e webfaqes. 

- Përshkruan konceptin themelor të webfaqeve. 

- Përcakton principet e dizajnimit të web faqeve. 

- Numron dhe interpretojë standardet për krijimin e webfaqeve. 
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- Sqaron kërkesën e audiencës lidhur me krijimin e websajtit. 

- Skicon paraqitjen e faqes fillestare. 

- Parashikon pamjen e shiritit navigues. 

- Planifikon krijimin e faqeve tjera të websajtit. 

- Dizajnon një websajtë të thjeshtë. 

- Harton strategjinë për krijimin e një websajti të thjeshtë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Demonstron navigimin nëpër webfaqe në Internet duke e analizuar rolin e WWW. 

- Planifikon krijimin e webfaqes.  

- Përcakton principet e dizajnimit të web faqeve. 

- Skicon paraqitjen e faqes fillestare. 

- Parashikon pamjen e shiritit navigues. 

- Planifikon krijimin e faqeve tjera të websajtit. 

- Dizajnon një websajtë të thjeshtë. 

- Harton strategjinë për krijimin e një websajti të thjeshtë. 

- Demonstron ndërlidhjen e dokumenteve HTML në një websajtë elementarë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë ose me 

përgjigje të shkurtër. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj tabela, të bëjë ndërrimin e modeve të 

punës në tabelë, zgjedh veçoritë dhe tiparet e fushës, planifikon bazën e të dhënave  etj. 

 

RM2: Nxënësi realizon webfaqe me gjuhën HTML 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë gjuhën HTML; 

- të praktikojë shkruarje e kodeve HTML; 

- të tregojë krijimin e dokumenteve HTML; 

- të interpretojë strukturën bazë të një dokumenti HTML; 

- të listojë instruksionet (etiketat) bazë në HTML; 

- të përdorë instruksionet (etiketat) HTML; 
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- të dallojë elementet HTML; 

- të përdorë atribute për rregullimin e paraqitjes së elementeve  HTML; 

- të demonstrojë efekte të ndryshme në tekste brenda kodit HTML; 

- të aplikojë instruksionet për hedingje (tituj); 

- të aplikojë instruksionet për paragrafe; 

- të ndërtojë lista me HTML; 

- të vendosë figura në dokumentet HTML; 

- të ndërtojë tabela në dokumentet HTML; 

- të vendosë hyperlinqe në dokumentet HTML; 

- të vendosë audio dhe video fajlla në dokumentet HTML; 

- të krijojë formularë me HTML; 

- të dizajnojë një websajtë të thjeshtë; 

- të përdorë mjetet dhe veglat e nevojshme për krijimin e një websajti të thjeshtë. 

Kushtet e nevojshme:  

- Laboratori i informatikës. 

- Tabela. 

- Projektori.  

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Materiale konkretizimi. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Interpreton gjuhën HTML. 

- Tregon krijimin e dokumenteve HTML. 

- Interpreton strukturën bazë të një dokumenti HTML. 

- Liston instruksionet (etiketat) bazë në HTML. 

- Zbaton instruksionet (etiketat) HTML. 

- Dallon elementet HTML. 

- Përdorë atribute për rregullimin e paraqitjes së elementeve  HTML. 

- Demonstron përdorimin e instruksioneve dhe atributeve për rregullimin e elementeve- HTML. 

- Aplikon instruksionet për hedingje (tituj) dhe paragrafe. 

- Ndërton lista me HTML. 

- Vendosë figura në dokumentet HTML. 

- Ndërton tabela në dokumentet HTML. 

- Vendosë hyperlinqe në dokumentet HTML. 

- Vendosë audio dhe video fajlla në dokumentet HTML. 

- Krijon formularë me HTML. 

- Dizajnon një websajtë të thjeshtë. 

- Përdorë mjetet dhe veglat e nevojshme për krijimin e një websajti të thjeshtë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Dizajnon webfaqet me HTML. 

- Planifikon krijimin e webfaqes me HTML.  

- Demontstron krijimin dhe ruajtjen e dokumentit HTML. 

- Demonstron përdorimin instruksioneve (etiketave) për rregullimin e elementeve HTML. 

- Ekzekuton webfaqet, e krijuara, në ndonjërin prej browserëve. 

- Vendosë lista, figura, hyperlinqe etj. në uebfaqe. 

- Praktikon ndërtimin e tabelave me HTML. 

- Planifikon organizimin e një uebsajti elementarë. 

- Demonstron ndërlidhjene dokumenteve HTML në një websajt elementarë. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë ose me 

përgjigje të shkurtër. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj tabela, të bëjë ndërrimin e modeve të 

punës në tabelë, zgjedh veçoritë dhe tiparet e fushës, planifikon bazën e të dhënave  etj. 

 

RM3: Nxënësi realizon webfaqe me CSS 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rolin e gjuhës (kodit) CSS në krijimin e webfaqeve; 

- të përshkruajë sintaksën CSS; 

- të inerpretojë vetitë  e stileve CSS; 

- të listojë dhe shpjegojë mënyrat e përdorimit të stileve CSS; 

- të ilustrojë me shembuj zbatimin e stileve CSS inline; 

- të dallojë selektorët CSS; 

- të krijojë slektorët universal; 

- të krijojë slektorët elementar; 

- të krijojë slektorët class; 

- të krijojë slektorët ID; 

- të tregojë thirrjen e selektorëve CSS brenda elementeve HTML; 

- të zbatojë stilet CSS për rregullimin e tekstit (fontet, ngjyra, madhësia, stili, radhitja (align), etj.); 

- të zbatojë stilet CSS për rregullimin e paragrafëve (dhëmbëzimi (indent), kufijtë (borders), prapavija 

(background), mbushja (padding), radhitja (align) horizontale, hapësira (space) etj.); 

- të zbatojë stilet CSS për punë me bllok elemente; 

- të zbatojë stilet CSS për punë me lista; 

- të zbatojë stilet CSS për punë me hyperlinqe; 

- të zbatojë stilet CSS për punë me tabela; 

- të zbatojë stilet CSS për punë me imazhe (figura); 

- të zbatojë selektorët CSS të krijuar duke i përdorur të gjitha mënyrat e aplikimit të stileve CSS ; 

- të zbatojë stilet CSS për punë me formularë; 

- të përdorë CSS për krijimin e animacioneve; 
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- të dizajnojë dhe krijojë një websajtë të thjeshtë duke përdorë kodet CSS. 

Kushtet e nevojshme:  

- Laboratori i informatikës. 

- Tabela. 

- Projektori.  

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Materiale konkretizimi. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkruan sintaksën CSS. 

- Inerpreton vetitë  e stileve CSS. 

- Shpjegon mënyrat e përdorimit të stileve CSS. 

- Dallon selektorët CSS. 

- Krijon slektorët universal. 

- Krijon slektorët elementar. 

- Krijon slektorët class. 

- Krijon slektorët ID. 

- Tregon thirrjen e selektorëve CSS brenda elemEnteve HTML. 

- Zbaton stilet CSS për rregullimin e tekstit (fontet, ngjyra, madhësia, stili, radhitja (align), etj.). 

- Zbaton stilet CSS për rregullimin e paragrafëve (dhëmbëzimi (indent), kufijtë (borders), prapavija 

(background), mbushja (padding), radhitja (align) horizontale, hapësira (space) etj.). 

- Zbaton stilet CSS për punë me bllok elemente. 

- Zbaton stilet CSS për punë me lista. 

- Zbaton stilet CSS për punë me hyperlinqe. 

- Zbaton stilet CSS për punë me tabela. 

- Zbaton stilet CSS për punë me imazhe (figura). 

- Zbaton selektorët CSS të krijuar duke i përdorur të gjitha mënyrat e aplikimit të stileve CSS . 

- Zbaton stilet CSS për punë me formularë. 

- Përdorë CSS për krijimin e animacioneve. 

- Zbaton stilet CSS për punë me shiritat navigues (Navigation bar). 

- Dizajnon dhe krijojë një websajtë të thjeshtë duke përdorë kodet CSS. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Demonstron deklarimet e stileve CSS. 

- Demonstron krijimin e selektorëve CSS. 

- Demonstron thirrjen e selektorëve Class dhe ID. 

- Krahason rregullimin e elementeve HTML me gjiuhën HTML  dhe me stilet CSS. 

- Demonstron zbatimin e stileve CSS në situata konkrete. 

- Krahason mënyrat e përdorimit të CSS Inline, Embënded dhe External. 

- Ilustron përparësitë dhe dobësitë e mënyrave të aplikimit të stileve CSS. 

- Planifikon dhe dizajnon webfaqet me CSS. 

- Zbaton kodet CSS për rregullimin e elementeve HTML. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 
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- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë ose me 

përgjigje të shkurtër. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj tabela, të bëjë ndërrimin e modeve të 

punës në tabelë, zgjedh veçoritë dhe tiparet e fushës, planifikon bazën e të dhënave  etj. 

 

RM4: Nxënësi realizon webfaqe me Javascript 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rolin e gjuhës Javascript në krijimin e webfaqeve; 

- të tregojë vendosjen e kodit Javascript në kodin e HTML të webfaqes; 

- të përshkruajë sintaksën e gjuhës Javascript; 

- të listojë llojet e të dhënave në Javascript; 

- të shpjegoj variablat dhe deklarimin e tyre; 

- të dallojë operatorët që përdoren në  javascript; 

- të aplikojë listën prioritare të kryerjes së operacioneve; 

- të shpjegojë strukturat e degëzimeve (kushtëzimeve); 

- të zbatojë urdhërat if, if else, sëitch për zgjidhjen e situatave të ndryshme; 

- të shpjegojë strukturat unazore (loops); 

- të zbatojë urdhërat for, ëhile, do ëhile dhe for in; 

- të shpjegojë vargjet (array); 

- të zbatojë metodat array; 

- të shpjegojë DOM (Document Object Model) si një ndërfaqe brenda Internetit, gjegjësishtë në 

Javascript; 

- të zbatojë ndërfaqet DOM (Methods, Document, Elements etj.); 

- të listojë funksionet standarde në Javascript; 

- të përshkruajë rolin e funksioneve (nënprogrameve pa dhe me parametra) në Javascript; 

- të demonstrojë situata me nënprograme (funksione) për zgjidhjen e problemeve të ndryshme; 

- të shpjegojë objektet (objects) në Javascript; 

- të zgjidhë situtata duke përdorë Javascript objektet; 

- të dallojë ngjarjet (events) në Javascript; 

- të përdorë eventet në situata konkrete; 

- të identifikojë stringjet në Javascript; 

- të përdorë metodat adekuate për punë me stringje; 

- të përshkruajë metodat Get dhe Set; 

- të zbatojë gjuhën scriptuese Javascript për të krijuar webfaqe interaktive; 

Kushtet e nevojshme:  
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- Laboratori i informatikës. 

- Tabela. 

- Projektori.  

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Materiale konkretizimi. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegon rolin e gjuhës Javascript në krijimin e webfaqeve. 

- Tregon vendosjen e kodit Javascript në kodin e HTML të webfaqes. 

- Përshkruan sintaksën e gjuhës Javascript. 

- Liston llojet e të dhënave në Javascript. 

- Shpjegon variablat dhe deklarimin e tyre. 

- Dallon operatorët që përdoren në  javascript. 

- Aplikon listën prioritare të kryerjes së operacioneve. 

- Shpjegon strukturat e degëzimeve (kushtëzimeve). 

- Zbaton urdhërat if, if else, sëitch për zgjidhjen e situatave të ndryshme. 

- Shpjegon strukturat unazore (loops). 

- Zbaton urdhërat for, ëhile, do ëhile dhe for in. 

- Shpjegon vargjet (array). 

- Zbaton metodat array. 

- Shpjegon DOM (Document Object Model) si një ndërfaqe brenda Internetit, gjegjësishtë në Javascript. 

- Zbaton ndërfaqet DOM (Methods, Document, Elements etj.). 

- Liston funksionet standarde në Javascript. 

- Përshkruan rolin e funksioneve (nënprogrameve pa dhe me parametra) në Javascript. 

- Demonstron situata me nënprograme (funksione) për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. 

- Shpjegon objektet (objects) në Javascript. 

- Zgjidhë situtata duke përdorë Javascript objektet. 

- Dallon ngjarjet (events) në Javascript. 

- Përdorë eventet në situata konkrete. 

- Identifikon stringjet në Javascript. 

- Përdorë metodat adekuate për punë me stringje. 

- Përshkruan metodat Get dhe Set. 

- Zbaton gjuhën scriptuese Javascript për të krijuar webfaqe ineraktive. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Demonstron shkruarjen e kodeve me Javascript. 

- Ilustron me shembuj konkret respektimin e listës prioritare të kryerjes së operacioneve. 

- Demonstron situata në zgjidhje të problemeve me kushtëzime duke i përdorë urdhërat if, if else, switch. 

- Ilustron me shembuj konkret zbatimin e urdhërave for, while, do while dhe for in. 

- Ndërton situat në të cilat gjejnë zbatim metodat array. 

- Ilustron me shembuj konkret përdorimin e funksioneve (nënprogrameve). 

- Demonstron situata me përdorimin e objekteve Javascript. 

- Përdorë eventet Javascript në situata konkrete. 

- Zbaton gjuhën scriptuese Javascript për të krijuar webfaqe ineraktive. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 
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- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë ose me 

përgjigje të shkurtër. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj tabela, të bëjë ndërrimin e modeve të 

punës në tabelë, zgjedh veçoritë dhe tiparet e fushës, planifikon bazën e të dhënave  etj. 

 

RM5: Nxënësi publikon webfaqet/websajtin 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rolin e publikimit të webfaqeve/websajtave në Inernet; 

- të planifikojë hapat e publikimit të webfaqeve/websajtave në Inernet; 

- të identifikojë domenin në të cilin dëshiron të kryejë publikimin e webfaqes/sajtit; 

- të përzgjedhë domenin e identifikuar dhe regjistrohet në atë domen me emrin adekuat; 

- të përgatis strukturën e webfaqes/sajtit konform kushteve të domenit; 

- të kryejë konfigurimet e nevojshme (FTP llogaria, e-mail adresat, etj.); 

- të aplikojë qasje në server; 

- të vendosë webfaqet/sajtin në server; 

- të aplikojë testimin e webfaqes/sajtit; 

- të interpretojë analizën e rezultateve pas testimit me metoda adekuate; 

- të përcaktojë kushtet për mirëmbajtjen dhe aktualizimin (update) të webfaqes/sajtit; 

- të zbatojë masat e sigurisë; 

Kushtet e nevojshme:  

- Laboratori i informatikës. 

- Tabela. 

- Projektori.  

- Kompjuterë. 

- Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.). 

- Listat e të dhënave. 

- Materiale konkretizimi. 

- Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegon rolin e publikimit të webfaqeve/websajtave në Inernet. 

- Planifikon hapat e publikimit të webfaqeve/websajtave në Inernet. 

- Identifikon domenin në të cilin dëshiron të kryejë publikimin e webfaqes/sajtit. 

- Përzgjedhë domenin e identifikuar dhe regjistrohet në atë domen me emrin adekuat. 

- Përgatis strukturën e webfaqes/sajtit konform kushteve të domenit. 
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- Kryen konfigurimet e nevojshme (FTP llogaria, e-mail adresat, etj.). 

- Aplikon qasje në server. 

- Vendosë webfaqet/sajtin në server. 

- Aplikon testimin e webfaqes/sajtit. 

- Interpreton analizën e rezultateve pas testimit me metoda adekuate. 

- Përcakton kushtet për mirëmbajtjen dhe aktualizimin (update) të webfaqes/sajtit. 

- Zbaton masat e sigurisë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Demonstron publikimin e webfaqeve/sajtit në internet. 

- Identifikon domenin në të cilin dëshiron të kryejë publikimin e webfaqes/sajtit. 

- Përzgjedhë domenin e identifikuar dhe regjistrohet në atë domen me emrin adekuat. 

- Kryen konfigurimet e nevojshme (FTP llogaria, e-mail adresat, etj.). 

- Aplikon qasje në server. 

- Vendosë webfaqet/sajtin në server. 

- Demonstron testimin e webfaqes/sajtit. 

- Interpreton analizën e rezultateve pas testimit me metoda adekuate. 

- Përcakton kushtet për mirëmbajtjen dhe aktualizimin (update) të webfaqes/sajtit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Diskutim. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

- Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë ose me 

përgjigje të shkurtër. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj tabela, të bëjë ndërrimin e modeve të 

punës në tabelë, zgjedh veçoritë dhe tiparet e fushës, planifikon bazën e të dhënave  etj. 
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PERSHKRUESI I MODULIT  

“ORGANIZIMI DHE EKONOMIA E NDËRTIMIT” 

 Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 2 Kredi (32 orë mësimore) në Nivelin IV-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli IV-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “Organizimi dhe Ekonomia i ndërtimit”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi  shpjegon ç’është çmimi, elementet e tij dhe mënyrat e përcaktimit të çmimit 

RM2: Nxënësi shpjegon se ç’është financimi, si lind nevoja për financim dhe cilat janë burimet e financimit 

RM3: Nxënësi dallon format e pagesave me para në dorë, me çek, urdhërxhirim etj. 

 

RM1: Nxënësi shpjegon ç’është çmimi, elementet e tij dhe mënyrat e përcaktimit të çmimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë se çfarë përfaqëson çmimi dhe cilat janë elementet përbërëse të tij; 

- të përshkruajë llojet e çmimeve dhe ku përdoren ato; 

- të përshkruajë mënyrat e përcaktimit të çmimit; 

- të llogaritë çmimin e prodhimeve të cilat futen në ndërtim; 

- të shpjegojë se nga se përbëhen të ardhurat dhe shpenzimet e një firme; 

- të llogaritë fitimin bruto dhe neto të një objekti të vogël. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde. 

- Videobim dhe kompjuteri për prezantim. 

- Skemë e formimit të çmimeve të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegon rolin e publikimit të webfaqeve/websajtave në Inernet. 

- Planifikon hapat e publikimit të webfaqeve/websajtave në Inernet. 

- Identifikon domenin në të cilin dëshiron të kryejë publikimin e webfaqes/sajtit. 

- Përzgjedhë domenin e identifikuar dhe regjistrohet në atë domen me emrin adekuat. 

- Përgatis strukturën e webfaqes/sajtit konform kushteve të domenit. 

- Kryen konfigurimet e nevojshme (FTP llogaria, e-mail adresat, etj.). 

- Aplikon qasje në server. 

- Vendosë webfaqet/sajtin në server. 

- Aplikon testimin e webfaqes/sajtit. 

- Interpreton analizën e rezultateve pas testimit me metoda adekuate. 

- Përcakton kushtet për mirëmbajtjen dhe aktualizimin (update) të webfaqes/sajtit. 

- Zbaton masat e sigurisë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Demonstron publikimin e webfaqeve/sajtit në internet. 

- Bënë llogaritjen e çmimit të prodhimeve të cilat futen në ndërtim. 

- Llogaritë fitimin bruto dhe neto të një objekti të vogël. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 
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- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit tëshpjegojë mënyrat e ndërtimit të figurave 

gjeometrike. 

 

RM2: Nxënësi shpjegon se ç’është financimi, si lind nevoja për financim dhe cilat janë burimet e 

financimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë pse dhe kur lind nevoja për financim; 

- të përshkruajë burimet e financimit të veprimtarisë së një firme dhe në veçanti të një objekti ndërtimor; 

- të përshkruajë llojet e kredive bankare (kreditë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjata; kreditë stinore 

etj.); 

- të shpjegojë se ç’janë siguritë (garancitë) e kredive dhe pse banka i kërkon këto para dhënies së kredisë; 

- të shpjegojë se ç’është kapitali i pronarit dhe pse është kusht për krijimin e firmës; 

- të tregojë si përdoret fitimi; 

- të hartojë planin e rrjedhjes së parave të një ndërmarrje të vogël. 

Kushtet e nevojshme:  

- Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde. 

- Videobim dhe kompjuteri për prezantim. 

- Skema financimi. 

- Fotokopje të dokumentacionit të marrjes së kredisë që përpilon banka. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkruan burimet e financimit të veprimtarisë së një firme ndërtimore. 

- Përshkruan llojet e kredive bankare (kreditë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjata. kreditë stinore etj.). 

- Shpjegon se ç’janë siguritë (garancitë) e kredive dhe pse banka i kërkon këto para dhënies së kredisë. 

- Shpjegon se ç’është kapitali i pronarit dhe pse është kusht për krijimin e firmës. 

- Tregon si përdoret fitimi për një firm ndërtimore. 

- Harton planin e rrjedhjes së parave të një ndërmarrje të vogël ndërtimore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Hulumton për burimet e financimit të veprimtarisë së një firme ndërtimore. 

- Aplikon për një kredi bankare (kreditë afatshkurtër, afatmesme, afatgjatë apo kreditë stinore). 

- Shpjegon pse banka i kërkon  siguritë (garancitë) e kredive para dhënies së kredisë. 

- Tregon si përdoret fitimi për një firm ndërtimore. 

- Harton planin e rrjedhjes së parave të një ndërmarrje të vogël ndërtimore. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të hulumtjë për burimet e financimit të 

veprimtarisë së një firme ndërtimore, aplikojë për një kredi bankare, përdorë fitimi për një firm 

ndërtimore, hartojë planin e rrjedhjes së parave të një ndërmarrje të vogël ndërtimore. 

 

RM3: Nxënësi përshkruan mekanizmin kërkesë-ofertë, si dhe faktorët që ndikojnë mbi kërkesën-

ofertën e një produkti 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë format e pagesave që përdoren në marrëdhëniet ndërmjet palëve në një transaksion 

ekonomik; 

- të përshkruajë veprimet me arkën dhe dokumentacionin që duhet plotësuar dhe si mbyllen këto veprime; 

- të shpjegojë përmbajtjen, mënyrën e plotësimit dhe të qarkullimit të çeqeve sipas llojeve të tyre; 

- të përshkruajë pagesën me urdhërxhirim, si një nga format më të përdorshme të rregullimit të 

marrëdhënieve ndërmjet palëve në një transaksion ekonomik; 

- të shpjegojë përmbajtjen, plotësimin dhe qarkullimin e urdhërxhirimeve; 

- të përshkruajë kartën e kreditit si mjet pagese, llojet dhe përdorimet e tyre; 

- të hartojë planin e rrjedhjes së parave të një ndërmarrje të vogël. 

Kushtet e nevojshme:  

- Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde. 

- Videobim dhe kompjuteri për prezantim. 

- Libër arke, mandate. 

- Fotokopje të çeqeve të llojeve të ndryshme, të urdhërxhirimeve, të kartave të 

- Kreditit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkruan format e pagesave që përdoren në marrëdhëniet ndërmjet palëve në një transaksion 

ekonomik. 

- Përshkruan veprimet me arkën dhe dokumentacionin që duhet plotësuar dhe si mbyllen këto veprime. 

- Shpjegon përmbajtjen, mënyrën e plotësimit dhe të qarkullimit të çeqeve sipas llojeve të tyre. 
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- Përshkruan pagesën me urdhërxhirim, si një nga format më të përdorshme të rregullimit të 

marrëdhënieve ndërmjet palëve në një transaksion ekonomik. 

- Shpjegojë përmbajtjen, plotësimin dhe qarkullimin e urdhërxhirimeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Dallon format e pagesave që përdoren në marrëdhëniet ndërmjet palëve në një transaksion ekonomik. 

- Kryen veprimet me arkën dhe dokumentacionin që duhet plotësuar dhe mbyllë arkën. 

- Plotëson një nga llojet e çeqeve. 

- Plotëson formularin për  pagesën me urdhërxhirim. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi, 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të ilustrojë vazhdimisht libër arke, kuintanca 

(mandatpagese, mandatarkëtimit), çeqe të llojeve të ndryshme,  

- detyra për ushtrimin dhe vlerësimin e nxënësve në plotësimin dhe qarkullimin e dokumentacionit gjatë 

kryerjes së pagesave me para në dorë, me çek etj. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“Auto CAD” 

 Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 4 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin IV-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli IV-të i KKK  

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit:”AutoCAD”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi vizaton muret nga materialet e ndryshme (betoni, tullat dhe blloqet) me dimensione të 

ndryshme në 2D dhe 3D 

RM2: Nxënësi vizaton themelet në 2D dhe 3D 

RM3: Nxënësi vizaton shkallët në forma të ndryshme dhe materiale të ndryshme në 2D 

RM4: Nxënësi vizaton kulmet në 2D 

 

RM1: Nxënësi vizaton muret nga materialet e ndryshme (betoni, tullat dhe blloqet) me dimensione të 

ndryshme në 2D dhe 3D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të vizatojë muret prej  betonit (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) e tyre me dimensione të ndryshme në 

2D dhe 3D; 

- të vizatojë muret prej blloqeve (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) ne dy shtresa në 2D dhe 3D; 

- të vizatojë muret prej tullave (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) me dimensione të ndryshme në dy 

shtresa në 2D dhe 3D. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Ecuria e vizatimit i mureve nga betoni (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) e tyre me dimensione të 

ndryshme në 2D dhe 3D. 

- Ecuria e vizatimit të mureve nga blloqet (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) në dy shtresa në 2D dhe 

3D. 

- Ecuria e vizatimit të mureve prej tullave me t=12cm në dy shtresa në 2D dhe 3D. 

- Ecuria e vizatimit të mureve prej tullave (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) me t=12cm në dy shtresa në 

2D dhe 3D. 

- Ecuria e vizatimit të mureve prej tullave me t=25cm në dy shtresa në 2D dhe 3D. 

- Ecuria e vizatimit të mureve prej tullave (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) me t=25cm në dy shtresa në 

2D dhe 3D. 

- Ecuria e vizatimit të mureve prej tullave (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) me t=38cm në dy shtresa në 

2D dhe 3D. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Vizatimi i mureve prej  betonit (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) e tyre me dimensione të ndryshme në 

2D dhe 3D. 
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- Vizatimi i mureve prej blloqeve (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) në dy shtresa në 2D dhe 3D. 

- Vizatimi i mureve prej tullave (Kryqëzimin dhe bashkëpërkitjen) me dimensione të ndryshme në dy 

shtresa në 2D dhe 3D. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Vizatim në kompjuter i detyrave të ndryshme. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Vizatimi i mureve nga material të ndryshme (betoni,blloqet, tullat) në 2D dhe 3D. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të vizatoj muret nga material të ndryshme 

(betoni,blloqet, tullat) në 2D dhe 3D. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

 

RM2: Nxënësi vizaton themelet në 2D dhe 3D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të vizatojë llojet e themeleve (të vequara, shiritore,pllake)  ne forma te ndryshme nga betoni i armuar; 

- të vizatojë hidroizolimin e objekteve te banimit me dhe pa bodrum. 

Kushtet e nevojshme:  

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Ecuria e vizatimit të themeleve të vequara në formë drejtkëndëshe. 

- Ecuria e vizatimit të vequara në formë shkallësh. 

- Ecuria e vizatimit të themeleve të veçuara në formë trapezi. 

- Ecuria e vizatimit të themeleve shiritore në formë drejtkëndëshe. 

- Ecuria e vizatimit të themeleve shiritore në formë shkallësh. 

- Ecuria e vizatimit të themeleve shiritore në formë trapezi. 

- Ecuria e vizatimit të themeleve pllake. 

- Ecuria e vizatimit të hidroizolimit të objekteve te banimit me dhe pa bodrum. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Vizatimi i themeleve të ndryshme me forma të ndryshme. 

- Vizatimi i shtresave të hidroizolimit të objekteve të banimit me dhe pa bodrum. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Vizatim në kompjuter i detyrave të ndryshme. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Vizatimi themeleve (të vequara, shiritore,pllake)  ne forma te ndryshme nga betoni i armuar duke përdor 

komandat e ndryshme në AutoCAD. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të vizatoj themelet (të vequara, shiritore,pllake)  

në forma të ndryshme nga betoni i armuar duke përdor komandat e ndryshme në AutoCAD 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

 

RM3: Nxënësi vizaton shkallët në forma të ndryshme dhe materiale të ndryshme në 2D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të vizatojë shkallët nga betoni për nga pikëpamja gjeometrike (Njëkrahëshe), bazën dhe prerjet e 

shkallëve; 

- të vizatojë shkallët nga betoni për nga pikëpamja gjeometrike (dykrahëshe), bazën dhe prerjet e shkallëve; 

- të vizatojë shkallët nga betoni për nga pikëpamja gjeometrike (rrethore), bazën dhe prerjet e shkallëve; 

- të vizatojë shkallët metalik për nga pikëpamja gjeometrike (njëkrahëshe), bazën dhe prerjet e shkallëve; 

- të vizatojë shkallët nga druri për nga pikëpamja gjeometrike (njëkrahëshe), bazën dhe prerjet e shkallëve. 

Kushtet e nevojshme:  

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ecuria e vizatimit të  shkallëve nga betoni për nga pikpamja gjeometrike (Njëkrahëshe), bazën dhe prerjet 

e shkallëve. 

- Ecuria e vizatimit të shkallëve nga betoni për nga pikpamja gjeometrike (dykrahëshe), bazën dhe prerjet 

e shkallëve. 
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- Ecuria e vizatimit të shkallëve nga betoni për nga pikpamja gjeometrike (rrethore), bazën dhe prerjet e 

shkallëve. 

- Ecuria e vizatimit të shkallëve metalik për nga pikpamja gjeometrike (Njëkrahëshe), bazën dhe prerjet e 

shkallëve. 

- Ecuria e vizatimit të shkallëve nga druri për nga pikpamja gjeometrike (Njëkrahëshe), bazën dhe prerjet 

e shkallëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Vizatimi i shkallëve nga materiale të ndryshme si betoni, metali dhe druri  për nga pikpamja gjeometrike 

(njëkrahëshe dy krahëshe, rrethore), bazën dhe prerjet e shkallëve 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Vizatim në kompjuter i detyrave të ndryshme. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Vizatimi i shkallëve nga materiale të ndryshme si betoni, metali dhe druri  për nga pikpamja gjeometrike 

(Njëkrahëshe dy krahëshe , rrethore ), bazën dhe prerjet e shkallëve duke përdor komandat e ndryshme në 

AutoCAD. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të i vizatoj shkallët nga materiale të ndryshme 

si betoni, metali dhe druri  për nga pikpamja gjeometrike (Njëkrahëshe dy krahëshe , rrethore ), bazën dhe 

prerjet e shkallëve duke përdor komandat e ndryshme në AutoCAD. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

 

RM4: Nxënësi vizaton kulmet në 2D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të vizatojë kulmet e thjeshta (bazën dhe dy prerjet); 

- të vizatojë kulmet me karrike të njëfishtë (bazën dhe dy prerjet); 

- të vizatojë kulmet me karrike të dyfishtë, (bazën dhe dy prerjet).  
Kushtet e nevojshme:  

- Mjedisi (klasa) për punë me kompjutera. 

- Kompjuterë të pajisur me programin autocad. 

- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 

- Materiale të ndryshme si usb, cd, letër në formate të ndryshme, etj. 

- Udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin autocad. 

- Modele vizatimesh të ndryshme. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vizatimi i kulmit  të thjeshtë. 

- Vizatimi i kulmit me karrike të njëfishtë. 

- Vizatimi i kulmit me karrike të dyfishtë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Vizatimi i llojeve të kulmeve (Kulmet e thjeshta, Kulmet me karrike të njëfishtë, Kulmet me karrike të 

dyfishtë). 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Vizatim në kompjuter i detyrave të ndryshme. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Vizatimi i llojeve të kulmeve (Kulmet e thjeshta, Kulmet me karrike të njëfishtë, Kulmet me karrike të 

dyfishtë) duke përdor komandat e ndryshme në AutoCAD 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit  që të vizaton llojet e kulmeve ( Kulmet e 

thjeshta,Kulmet me karrike të njëfishtë,Kulmet me karrike të dyfishtë, ) bazën dhe prerjet e kulmeve duke 

përdor komandat e ndryshme në AutoCAD 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta duke përdorur komandate e mësuara. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“NDËRTIMTARIA E THATË II” 

Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 13 Kredi (256 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli IV-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit :“Ndërtimi i thatë II”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi njeh mënyrat e lidhjes së murit të thatë me konstruksione tjera të objektit 

RM2: Nxënësi njeh materialet e nevojshme për ndërtimin e tavaneve të lëshuara 

RM3: Nxënësi punon konstruksionin mbajtës të profileve të tavanit të lëshuar me profile 

RM4: Nxënësi monton apo vesh sipërfaqet e një tavani me pllaka gipsi me vidhosje në konstruksionin e 

varur 

RM5: Nxënësi monton tavan me dizajn dhe dekorime të ndryshme, tavani të varur nga pllakat e gipsit me 

nivele te ndryshme dhe përpunon sipërfaqet edhe këndet të drejta dhe harkor 

RM6: Nxënësi identifikon, përzgjedh, dhe përdor pllaka me karakteristika të veçanta për mjedise me 

kondita të veçanta për tavane 

RM7: Nxënësi njeh dhe aplikon konstruksione tjera të tavaneve të tipit ARMSTRONG apo të ngjashme 

RM8: Nxënësi kalkulon vëllimin e punëve, specifikon materialin dhe përgatit ofertën 

 

RM1: Nxënësi njeh mënyrat e lidhjes së murit të thatë me konstruksione tjera të objektit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të aplikon gjurmën e kontaktit të  murit konstruktiv të thatë me konstruksionin mbajtës, si dhe fikson 

profilet e kontaktit duke aplikuar paraprakisht shiritat e izolimit akustik; 

- të bën matjen e vertikalitetit, kontrollon nivelin e stabilitetit të ankorimin e profilit; 

- të shënon dhe markon distancat e konstruksionit konform rregullave teknike, bashkon profilet 

mbajtëse të konstruksionit të thatë me profilet perimetrike; 

- të aplikon dhe shpjegon rëndësinë e tegelit izolues nga materiali i akryllit dhe mjetet për aplikim dhe 

përpunim pas kryerjes së fazave paraprake; 

- të njeh dhe dallon llojet e akrylleve, silikoneve dhe fushat e aplikimit të tyre. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ecuria e lidhjes së murit të thatë me konstruksionin e fortë. 

- Mënyra e fiksimit të profileve UË dhe UD në perimetrin e murit. 

- Metoda e aplikimit të shiritit zë izolues në pjesën e pasme të profilit, funksioni dhe roli. 

- Metoda e aplikimit të tegelit të akryllit në mes të pllakave të gipsit dhe konstruksionit të fortë në 

perimetër, përpunimi i tegelit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Lidhja e murit të thatë me konstruksionin e forte. 
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- Fiksimi i profileve UË dhe UD në perimetrin e murit. 

- Aplikimi i shiritit zë izolues në pjesën e pasme të profilit, funksioni dhe roli. 

- Aplikimi i tegelit të akryllit në mes të pllakave të gipsit dhe konstruksionit të fortë në perimetër, 

përpunimi i tegelit. 

- Bën matjet e sakta sipas detaleve teknike. 

- Përdorë me saktësi stabilimentet për matje. 

- Manipulon me mjete për aplikim të akryllit, salikonit dhe përpunimin e tyre. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Prezanton teknika dhe teknologji të kohës. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Demonstrim i shkathtësive. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rendësin e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave, dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 

 

RM2: Nxënësi njeh materialet e nevojshme për ndërtimin e tavaneve të lëshuara 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përgatit platformën (skelën) e sigurt punuese lëvizëse apo fikse; 

- të bën matjen dhe analizën gjeometrike të sipërfaqes; 

- të njeh ankerët dhe varëset për konstruksionin e tavanit të lëshuar dhe mënyrën e rregullimit të tyre, 

si dhe principin mbajtës të peshës vetjake të konstruksionit dhe instalimeve; 

- të markon dhe vendos profilet perimetrike (CD ose listelën e drurit) të nivelit të konstruksionit të 

tavanit; 

- të lexon detalet teknike të rrjetës së profileve dhe vendos ato sipas normave teknike; 
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- të rregullon ankerët për nivelizim të saktë të konstruksionit; 

- të vendos profilet në drejtimin tërthor duke përdor lidhëset e sugjeruara dhe adekuate për këtë qëllim. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ankerët për fiksimin e varëseve të tavanit, përzgjedhja dhe mënyra e fiksimit. 

- Varëset, llojet dhe mënyra e rregullimit të tyre. 

- Konstruksioni me listela druri. 

- Profilet UD dhe CD për konstruksionet e tavaneve, llojet dhe dimensionet. 

- Lidhësja tërthore e profileve të kryqëzuara tëtavanit, distanca dhe mënyra e vendosjes së tyre. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Organizimi i vendit të ndërtimit. 

- Përdorimi me saktësi i pajisjeve matëse dhe niveluese. 

- Montimi i platformës së punës me parametra të lartë sigurie. 

- Prerja dhe lidhja apo vazhdimi i profileve sipas nevojës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Manipulon me shkathtësi me vegla dhe pajisje. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rëndësinë e vizatimit 

teknik, dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave, dhe veglave për vizatim), të njeh 

standardet ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 
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- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 

 

RM3: Nxënësi punon konstruksionin mbajtës të profileve të tavanit të lëshuar me profile 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të mat dhe shënon nivelin përfundimtarë të tavanit në perimetër me mjete të ndryshme matëse; 

- të fikson varëset sipas planit dhe normativave standarde të shpjeguara në pjesën teorike; 

- të vendos profilet UD, CD apo edhe materiale tjera si druri sipas një plani paraprak; 

- të nivelizon dhe fikson profilet sipas rregulloreve konstruktive dhe gjeometrisë së kërkuar. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Matjet e nivelit të tavanit me zorrë të tejdukshme uji ose niveletë laserike. 

- Shënimi dhe fiksimi i varëseve. 

- Fiksimi i prafileve CD gjatësore. 

- Fiksimi i profileve CD tërthore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Manipulimi me mjete matëse. 

- Përdorë me saktësi i veglave dhe pajisjeve. 

- Këputja, vazhdimi dhe fiksimi i profileve. 

- Përdorimi i profileve fleksibile për sipërfaqe të kurbëzuara. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 
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Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rëndësin e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave,dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punihen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 

 

RM4: Nxënësi monton apo vesh sipërfaqet e një tavani me pllaka gipsi me vidhosje në 

konstruksionin e varur 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kryen matjet e pllakave nga materiali i gipsit dhe vendos ato sipas një plani paraprak apo rregullave 

praktike të vendosjes së pllakave; 

- të vidhos të njëjtat sipas kërkesave standarde të stabilitetit të pllakave veshëse; 

- të shpërndan dhe ngjet shiritat bandazhues kundër plasaritjes së fugave; 

- të mbush fugat me material mbushës dhe kryen përpunimin sipërfaqësor të tyre; 

- të aplikon baza kompaktuese me ruler dhe përgatit sipërfaqe për ngjyrosje; 

- të përpunon këndet dhe perimetrin kontaktues të sipërfaqes së tavanit me muri, me materiale adekuate 

për këtë qëllim; 

- të kryen ngjyrosjen e sipërfaqeve sipas një dizajni paraprak. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ecuria e vendosjes së pllakave sipas kërkesave teknike ne skeletin mbajtës të profileve. 

- Metoda e aplikimit të shtresës termoizoluese dhe zë izoluese. 

- Ecuria e përpunimit të fugave: banadazhimi, patinimi, smerilimi dhe pastrimi. 

- Metoda e aplikimit të këndeve dhe patinimi i tyre. 

- Metoda e aplikimit të tretjes bazë dhe përgatitja e sipërfaqes për ngjyrosje. 

- Metoda e aplikimit të tegelit perimetrik me akryll. 

- Ecuria e ngjyrosjes së sipërfaqeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Vendosja e pllakave sipas kërkesave teknike ne skeletin mbajtës të profileve. 

- Aplikimi i shtresës termoizoluese dhe zë izoluese. 

- Përpunimit të fugave: banadazhimi, patinimi, smerilimi dhe pastrimi. 

- Aplikimi i këndeve dhe patinimi i tyre. 

- Aplikimi i tretjes bazë dhe përgatitja e sipërfaqes për ngjyrosje. 

- Aplikimi i tegelit perimetrik me akryll. 

- Ngjyrosja e sipërfaqeve. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rëndësin e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave,dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punihen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 

 

RM5: Nxënësi monton tavan me dizajn dhe dekorime të ndryshme, tavani të varur nga pllakat e 

gipsit me nivele te ndryshme dhe përpunon sipërfaqet edhe këndet të drejta dhe harkor   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të lexon planin e një tavani me nivele të ndryshme; 

- të kombinon lloje të ndryshme të profileve për qëllime të ndryshme; 

- të mat me saktësi nivelet; 

- të përpunon sipërfaqe dhe kënde të harkuara duke aplikua profilet adekuate për këtë qëllim; 

- të përgatit elemente dekorative sipas zgjidhjes së projektit (matja, prerja, derdhja e formave, etj.); 

- të ngjyrosë sipërfaqet me teknika të ndryshme. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ecuria e vizatimit të dizajnit të tavanit mbi sipërfaqen stabile. 
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- Mënyrat e fiksimit të profileve fleksibile apo CD profileve, varësisht nga kërkesat e dizajnit. 

- Metodat e aplikimit të pllakave fleksibile në sipërfaqet e kurbëzuara. 

- Metodat e aplikimit të pllakave të drejta apo fleksibile varësisht nga kërkesat e dizajnit. 

- Ecuria e përpunimit sipërfaqësor (edhe i sipërfaqeve të kurbëzuara). 

- Ecuria e ngjyrosjes së sipërfaqeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Vizatimi i dizajnit të tavanit mbi sipërfaqen stabile. 

- Fiksimi i profileve fleksibile apo CD profileve, varësisht nga kërkesat e dizajnit. 

- Aplikimi i pllakave fleksibile në sipërfaqet e kurbëzuara. 

- Aplikimi i pllakave të drejta apo fleksibile varësisht nga kërkesat e dizajnit. 

- Përpunimi sipërfaqësor (edhe i sipërfaqeve të kurbëzuara). 

- Ngjyrosja e sipërfaqeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rëndësin e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave,dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punihen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 

 

RM6: Nxënësi identifikon, përzgjedh, dhe përdor pllaka me karakteristika të veçanta për mjedise 

me kondita të veçanta për tavane 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të vesh sipërfaqe dhe aplikon pllakat akustike pa ndikuar në dizajnin e tyre; 

- të ridizajnon fugat lidhëse duke ruajtur vrimat te pllakat akustike; 

- të aplikon shtresat termoizoluese sipas udhëzimeve teknike; 
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- të kryej inspektimin përfundimtar të punimeve sipas listës së kontrollit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Njohuri për pllakat e ndryshme, H2-pllaka, pllakat akustike, diamant pllaka, safeboard-pllaka. 

- Mënyra e aplikimit të pllakave akustike te perforuara (me vrima). 

- Ruajtja e dizajnit të pllakave në fuga, patinimi me kujdes të shtuar. 

- Shtresat dhe materialet përmirësuese termoizoluese dhe zë izoluese. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Njohja e teknologjive te ndryshme të pllakave; 

- Përdorimi i pllakave dhe teknologjive të ndryshme të materialeve, veglave dhe pajisjeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rëndësinë e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave, dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 

 

RM7: Nxënësi njeh dhe aplikon konstruksione tjera të tavaneve të tipit ARMSTRONG apo të 

ngjashme 
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Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njeh llojet e tavaneve modulare; 

- të njeh mënyrat e rrjetëzimit modular të profileve mbajtëse 

- të aplikon varëset dhe nivelueset e tavaneve; 

- të vendos pllakat modulare dhe përmirëson këndet e dëmtuara; 

- të krijon pllaka modulare me materiale tjera me prerje, si paneli i drurit, pasqyra, pleksiglass, gips 

pllaka, alumini  

- të vendos trupat ndriçues standard fluroshcent apo edhe sisteme ndriçimi të maskuar dhe indirekt me 

led-drita etj. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Sistemet modulare të tavaneve të varura. 

- Sistemi ‘armstrong” me profilet modul 240 cm; 120 cm dhe 60 cm, dhe rregullorja e gërshetimit të 

tyre. 

- Aplikimi i varëseve me rregullues të nivelit për profilet e skeletit varës të tavanit Armstrong. 

- Markimi i ankerëve dhe simetria e masave modulare 60x60. 

- Llojet e pllakave modulare të tavanit të lëshuar. 

- Vendosja e elementeve (pllakave) të tavanit me tekstura të ndryshme. 

- Montimi dhe fiksimi i sistemeve të ndriçimit (jo instalimi). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën organizimin skematik të një kantieri të thjesht ndërtimi. 

- Njh teknologji të ndryshme të tavaneve dhe i monton ato. 

- Përdorë me saktësi veglat dhe pajisjet e një punishteje. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 
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Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rëndësinë e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave, dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 

 

RM8: Nxënësi kalkulon vëllimin e punëve, specifikon materialin dhe përgatit ofertën 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përpilon rendin e punës, në përputhje me detyrën e punës; 

- të njeh metodat matematikore të kalkulimit të sipërfaqeve dhe normativen e kalkulimeve të këndeve, 

harqeve, hapjeve, perimetrave etj. 

- të regjistron të dhënat  (faturat) për sasinë e punës së kryer në librin e matjeve në mënyrë manuale 

ose elektronike. 

- të hedh në regjistrat përkatës detajet e faturave të lëshuara për klientët. 

- të përdor programe grafike (psh autocad) për kalkulime të sipërfaqeve. 

- të përgatitë një ofertë për një bazë të  thjeshë (psh dy mure me nga dy hapje). 

- të njeh përmbajtjen e një ditari të punës dhe libri ndërtimor; 

- të organizon grupin e punës/nënkontraktorëve të ngarkuar për kryerjen e sistemeve të realizuara me 

anën e elementeve të instalimit të thatë. 

- të koordinon aktivitetet e veta me aktivitetet e bashkëpunëtorëve dhe partnerëve të biznesit. 

- të shpjegon rëndësinë e mbajtjes së dukumentacionit teknik. 

- të ruan dokumentacionin sipas legjislacionit në fuqi në formë manuale ose elektronike. 

- të promovon ofertat dhe shërbimet në mënyrë të përshtatshme për grupet e ndryshme të synuara duke 

përdorur marketimin digjital 

- të zgjidh ankesat dhe keqkuptimet me klientët dhe bashkëpunëtorët duke përdorur teknikat e duhura 

për zgjidhjen e konflikteve. 

- të informon eprorin dhe klientët e tij/saj në lidhje me detyrën e përfunduar të punës duke përdorur 

terminologji të qartë dhe profesionale. 

- të punon për zhvillimin profesional dhe monitoron trendet në fushën e zhvillimit të teknologjisë, 

materialeve, mjeteve dhe pajisjeve për punimet e punimet e ngjyrosjes. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori. 

- Interneti. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë për vizatim teknik. 

- Formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Baza matematikore dhe ligjore e llogaritjeve të sipërfaqeve. 

- Analiza e kërkesës materiale dhe fuqisë punëtore. 

- Përgatitja dhe negocimi i ofertës. 
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- Mbajtja e dokumentacionit teknik si ditari i punës dhe libri ndërtimor. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Manipulon me makina llogaritese. 

- Manipulon me mjete matëse. 

- Skicon sipërfaqe me dimensione. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim- 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Punim propozim-projekt. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Demonstrim i aftësive manipuluese dhe punuese; 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dijë rolin dhe rendësin e vizatimit teknik, 

dallojë llojet e mjeteve të punës (tavolinave, letrave, dhe veglave për vizatim), të njeh standardet 

ndërkombëtare të vizatimeve teknike. 

- Detyra dhe punime në shtëpi, të cilat duhet të punohen me norma teknike të vizatimit dhe me teknika 

dhe teknologji grafike me dorë. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“NGJYROSJA 2” 

 Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Ndërtues i ndërtimit të thatë dhe ngjyrosës 

Vlera e Kredive të Modulit: 11Kredi (210 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Ngjyrosja”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi përgatit sipërfaqen e betonit dhe ngjyrosjen e tij  

RM2: Nxënësi përshkruan dhe bënë përgatitjen për ngjyrosjen e sipërfaqëve të mureve të jashtme 

RM3: Nxënësi dizajnon sipërfaqet e mureve të jashtme 

RM4: Nxënësi riparon sipërfaqete e demtuara të  ngjyrës  të drurit dhe metaleve 

RM5: Nxënësi riparon sipërfaqete e demtuara të ngjyrës të mureve të mbrenshme dhe të jashtme si dhe 

tavaneve 

 

RM1: Nxënësi përgatit sipërfaqen e betonit dhe ngjyrosjen e tij 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegoj rëndësinë e ngjyrosjes se siperfaqes se betonit; 

- të shpjegoj si bëhet identifikimi i siperfaqeve te betonit per ngjyrosje; 

- të shpjegoj në cilat raste mund të bëhet ngjyrosja e bëtonit; 

- të emërtoj llojet e ngjyrave për ngjyrosjen e betonit; 

- të bëjë riparimin e sipërfaqeve të dëmtuara të betonit; 

- të numëroj materialet për sanimin e plasaritjeve të sipërfaqeve të betonit; 

- të aplikojë shtresën bazë në sipërfaqet e përgatitura më parë, në mënyrë manuale ose mekanike, duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura; 

- të bëjë ngjyrosjen e sipërfaqeve të betonit; 

- të numëroj paisjet me të cilat bëhët ngjyrosja e betonit; 

- të shpjegoj përparsitë e ngjyrosjes së betonit; 

- të përzgjedhë mjetetë punës dhe zbaton rregullat për mbrojtjen në punë dhe për ruajtjen e mjedisit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Vegla dhe materiale të nevojshme. 

- Klasë-mjedisë punues. 

- Fotografi nga punët e realizuara. 

- Projekte kryesore të ngjzrosjes së sipërfaqeve të betonit. 

- Video të ndryshme të realizuara gjatë ngjyrosjes së betonit. 

- Katalogë të punimeve të kryera. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku 

kryhen punë të ngjyrosjes së betonit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Roli dhe rëndëaia e ngjyrosjes së sipërfaqeve të betonit. 

- Përgatitja e sipërfaqeve të betonit për ngjyrosje. 

- Materialet për riparimin e sipërfaqeve të dëmtuara të betoni. 

- Llojet e ngjyrave si dhe mënyra e përfitimit të tyre. 

- Mënyrat e aplikimit të ngjyrave dhe paisjet për ngjyrosje. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën vizatime të formave të ndryshme për ngjyrosje. 

- Bën llogaritje të ndryshme për material. 

- Përzgjedh e mjete e punës. 

- Zbaton rregullat për mbrojtjen në punë dhe për ruajtjen e mjedisit. 

- Bën shënimin si dhe matjen e sipërfaqeve për ngjyrosje. 

- Përgatit e vendin dhe veglat e punës për ngjyrosje. 

- Përzgjedh materialin për pregaditjen e sipërfaqeve të betonit dhe llojin e ngjyrës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë vizatim i detajeve. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shenojë dhe 

vizatojë format e themeleve. 

 

RM2. Nxënësi përshkruan dhe bënë përgatitjen për ngjyrosjen e sipërfaqëve të mureve të jashtme 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallojë llojet e mureve të cilat duhet të ngjyrosen; 

- të shpjegoj rëndësinë e ngjyrosjes së mureve të jashtme; 

- të përshkruan ecurinë e ngjyrosjes së mureve; 

- të përshkruan si bëhet pregaditja e murit për ngjyrosje; 

- të përshkruan dhe numëron llojet e ngjyrave për ngjyrosjen e mureve; 

- të përshkruan si bëhet pregaditja e ngjyrës; 

- të bënë përgatitjen e ngjyrës për ngjyrosje të sipërfaqeve të mureve të jashtme; 

- të përshkruan si bëhet kombinimi i ngjyrave; 

- të bëjë kombinimin dhe përzierjen e ngjyrave;  

- të tregojë për veglat e punës që përdoren për ngjyrosje; 

- të tregojë llojet e e mjeteve dhe paisjeve mbrojtëse gjatë punës; 

- të vizaton skica të ndryshme të sipërfaqeve të mureve që ngjyrosen; 

- të bënë llogaritje të materialit që përdoret për ngjyrosjen e mureve. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 
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- Projektori me transparent. 

- Fotografi të ngjyrosjes së mureve. 

- Katalogje  të ndryshme te materialeve. 

- Mjedise pune për kryerje të ngjyrosjes së mureve. 

- Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për ngjyrosje. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku 

kryhen punë të ngjyrosjes së mureve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia dhe roli i ngjyrosjes së mureve të jashme. 

- Pregaditja e sipërfaqeve të murit të jashtëm. 

- Materialet prej të cilave ndërtohen muret e jashtme. 

- Llojet e ngjyrave për ngjyrosjen e mureve të jashtme. 

- Mënyrat e përfitimit të ngjyrave. 

- Mënyrat e kombinimit të ngjyrave. 

- Mënyrat e aplikimit të ngjyrës në mure. 

- Paisjet që përdoren për ngjyrosjen e mureve. 

- Masat dhe paisjet mbrojtëse në punë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën shenimin e murit ku duhet te ndërtohet. 

- Përzgjedh llojin e llaçit dhe bën përzierjen. 

- Perzgjedh llojin e materialit per muratim. 

- Pergadite kallëpin për mure dhe shtylla. 

- Bën pregaditjen e armatures për shtylla. 

- Bën përllogaritjen e materialit si dhe punon skica. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

- Të jetë kritik dhe  konstruktiv. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

- Demonstrim i shkathtesive praktike ne lemin e ndërtimit të mureve dhe shtyllave. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e standardeve 

për ndërtimin e mureve. 
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RM3: Nxënësi dizajnon sipërfaqet e mureve të jashtme 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruan si bëhet dizajni i një muri; 

- të dallon nga projekti i ndërtesës cila mure duhet të dizajnohen; 

- të numëron mjetet e punës me të cilat bëhet dizajni i murit; 

- të bënë përzgjedhjen e ngjyrave për dizajnin e caktuar; 

- të vizaton figura të ndryshme në muri para ngjyrosjes; 

- të aplikon ngjyrën në muri sipas dizajnit; 

- të përshkruan profile të ndryshme që përdoren për dizajn. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori me transparent. 

- Fotografi të dizajneve të ndryshme të mureve. 

- Katalogje  të ndryshme te materialeve. 

- Mjedise pune për punimin e dizajneve të mureve. 

- Materialet e nevojshme për pregaditjen e dizajneve të mureve. 

- Ky modul duhet të trajtohet në repartin e punës, si dhe të organizohen vizita njohëse në objekte ku kryhen 

punë të punimit të dizajneve të mureve dhe shtyllave. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet dhe rëndësia e dizajnimit të mureve. 

- Materialet që mund të përdoren për punimin e dizajnit të murit. 

- Punimi i dizajnit me profile nga shtiropori. 

- Punimi i dizajnit në mure me figura të ndryshme. 

- Paisjet dhe veglat që përdoren për punimin e dizajnit. 

- Skicimi dhe punimi I një dizajni në muri. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Bën skica të ndryshme për dizajn të mureve. 

- Përzgjedh llojet e materialit për punimin e dizajnit të murit. 

- Punon dizajnë në muri më ngjyra dhe profile prej shtiropori. 

- Bën përllogaritjen e materialit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Demostrimi. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
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- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e standardeve 

të hidroizolimeve per ndërtimin e elementeve konstruktive horizontale. 

 

RM4: Nxënësi riparon sipërfaqete e demtuara të  ngjyrës  të drurit dhe metaleve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallon llojet e dëmtimeve të sipërfaqes së ngjyrës te druri dhe metali; 

- të shpjegon shkakun e dëmtimit të sipërfaqes së ngjyrës; 

- të shpjegon procesin e riparimit të sipërfaqes së ngjyrës; 

- të tregon me cilat materiale bëhet riparimi; 

- të numëron mjetet e punës që përdoren për riparimin e sipërfaqes së ngjyrës; 

- të riparon sipërfaqete e demtuara të  ngjyrës  të drurit dhe metaleve. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori, dërrasa me transparent. 

- Fotografi-slajde të llojeve te dëmtimeve të sipërfaqes së ngjyrës. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shkaktarët e dëmtimit të sipërfaqes së ngjyrës te druri dhe metali. 

- Mënyrat e largimit të sipërfaqes së dëmtuar të ngjyrës. 

- Materiali për sanimin e dëmtimit të sipërfaqes së ngjyrës. 

- Riparimi i sipërfaqeve të dëmtuara të ngjyrës te druri dhe metali. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Largon sipërfaqen e dëmtuar të ngjyrës. 

- Riparon dëmtimet e drurit dhe metalit. 

- Bënë perzgjedhjen e materialit dhe bënë llogaritje të sasisë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Demostrimi. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e përvetësimit 

nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive 

dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e riparimit të 

sipërfaqeve të dëmtuara të ngjyrës të metalit dhe drurit. 
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RM5: Nxënësi riparon sipërfaqete e demtuara të ngjyrës të mureve të mbrenshme dhe të jashtme si 

dhe tavaneve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallon llojet e dëmtimeve të sipërfaqes së ngjyrës te muret dhe tavanet; 

- të shpjegon shkakun e dëmtimit të sipërfaqes së ngjyrës mureve dhe tavaneve; 

- të shpjegon procesin e riparimit të sipërfaqes së ngjyrës së mureve dhe tavaneve; 

- të tregon me cilat materiale bëhet riparimi i sipërfaqes së ngjyrës së mureve dhe tavaneve; 

- të numëron mjetet e punës që përdoren për riparimin e sipërfaqes së ngjyrës; 

- të heq shtresat ekzistuese (ngjyrën e vjetër, letrën e murit, llakun, përzierjet e vjetra të shkumës, yndyrën, 

papastërtinë, etj.) nga sipërfaqet, duke përdorur mjetet e duhura. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela. 

- Projektori, dërrasa me transparent. 

- Fotografi-slajde të llojeve te dëmtimeve të sipërfaqes së ngjyrës. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shkaktarët e dëmtimit të sipërfaqes së ngjyrës te muret dhe tavanet. 

- Mënyrat e largimit të sipërfaqes së dëmtuar të ngjyrës. 

- Materiali për sanimin e dëmtimit të sipërfaqes së ngjyrës. 

- Riparimi i sipërfaqeve të dëmtuara të ngjyrës te muret dhe tavanet. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi  

- Piketon vendet  ku duhet të riparohet sipërfaqja e ngjyrës. 

- Përzgjedh llojet e materialeve. 

- Përgatitë mjetet e punës. 

- Bën përllogaritjen e materialit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

- Mbledh dhe përpunon  informata. 

- Të menduarit logjik. 

- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 

- Informata kthyese. 

- Teknika e vrojtimit. 

- Demostrimi. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të numërojë, dallojë,emërton, shenojë dhe 

vizatojë elementet e pullazit. 

 


