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I. Parathënia 

 

MASHT gjithëmon synon të zhvillojë një kulturë të përgjithshme unike për të gjithë nxënësit 

që përfundojnë shkollat profesionale. 

Programet e reja të lëndëve të përgjithshme, së bashku me ato të lëndëve e të praktikave të 

ndryshme profesionale, do të sigurojnë një formim bashkëkohor, sa i përket kulturës së përgjithshme 

dhe profesioneve të ndryshme gjatë tri viteve të shkollimit profesional, duke synuar të përgatisin 

brezin e ri si qytetarë të ardhshëm të një shoqërie të lirë e demokratike, të aftë për t’u ballafaquar me 

sfidat e zhvillimit kulturor e ekonomik dhe me kërkesat e tregut të punës, kërkesave universitare në 

shkallë vendi, rajoni e më gjerë. 

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë i fton të gjithë mësimdhënësit dhe 

drejtuesit e shkollave profesionale, specialistët, prindërit, nxënësit dhe të gjithë të interesuarit për 

zhvillimin e sistemit të Arsimit të Mesëm  të Lartë Profesional të Kosovës të japin ndihmesën e tyre 

për ngritjen e nivelit të këtyre shkollave në nivel të shkollave përkatëse evropiane e më gjerë, sa u 

përket parametrave e standardeve. 

Shfrytëzojmë  rastin ti falënderojmë të gjithë ata ekspertë që me përkushtim të madh punuan 

në  rishikimin e planprogrameve ekzistuese.   

 

II. Kurrikula bërthamë për profilin” Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”, 

klasat 10, 11 dhe 12 

 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se 

pllakave”, klasat 10, 11 dhe 12 

 

a) Struktura e shkollimit dhe certifikimi 

 

Arsimimi në profilin mësimor “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave” trajtohet në 

kuadrin e shkollimit të mesëm të lartë dhe ofrohet në shkollat profesionale dhe në qendrat e 

kompetencës me dy  nivele me kohëzgjatje 3 vite mësimore (kl.10, 11 i takojnë nivelit të parë dhe 

klasa e  12-të i takon nivelit të dytë). Nxënësit të cilët e përfundojnë nivelin e parë (niveli i tretë 

sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve) mund të pajisen me certifikatë dhe e fitojnë të drejtën 

për të vazhduar në nivelin e dytë (niveli i katërt sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve). Në 
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përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë diplomën me titull “Shtrues të dyshemeve dhe 

vendosjes se pllakave” dhe mund të integrohen në tregun e punës dhe/ose të vazhdojnë arsimimin 

e tyre të mëtutjeshëm post-sekondar. 

 
Nivelet sipas Kornizës së Kurrikulës së Kosovës (KKK)  

 

- Niveli i tretë sipas KKK/(Shkalla e pestë sipas Kornizës së Kurrikulës së Kosovës) i arsimimit 

profesional, me kohëzgjatje dy vite mësimore pas përfundimit të arsimit të detyruar (kl. 10 dhe 11), i 

përgatit nxënësit për kompetencat fillestare (hyrëse) të punësimit në profesionin “Shtrues të 

dyshemeve dhe vendosjes se pllakave jep një certifikatë të përgatitjes profesionale të nivelit të 

punonjësit të gjysmë kualifikuar (ndihmës) dhe mundëson kalimin në shkallën e gjashtë(6) të 

arsimimit profesional. 

 

 

- Niveli i katërt sipas KKK(Shkalla e gjashtë sipas Kornizës së Kurrikulës së Kosovës)i arsimimit 

profesional, me kohëzgjatje një vit mësimor (kl. 12) pas përfundimit me sukses të shkallës së pestë, i 

përgatit nxënësit për të fituar një kualifikim profesional që u mundëson atyre integrimin në tregun e 

punës për “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”, si dhe vazhdimin e arsimimit 

në nivele më të larta. Jep një doplomë të përgatitjes profesionale të nivelit të punonjësit të 

kualifikuar dhe mundëson të drejtën  për t’ju nënshtruar testit të maturës , e cila ju lejon nxënëseve 

kalimin edhe në studimet universitare ose nivelin post-sekondar.  

 

-  Ky dokument përmban kurrikulën bërthamë të profilit mësimore ” Shtrues të dyshemeve 

dhe vendosjes se pllakave”për shkallët 5 dhe 6, të strukturuara në: 

 

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

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT) 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 në sektorin e izolimit të ndërtesave 

 

b) Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

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 MASHT, të cilat rregullojnë kushtet dhe 

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

profilin arsimor “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”,  niveli III-të dhe IV-

të(sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve -KKK) respektivisht shkalla 5 dhe 6 sipas 

Kornizës së Kurikulit të Kosovës , 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 e zhvillimit të karrierës si pjesë e 

integruar e procesit të mësuarit gjatë gjithë jetës 

 

c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit 
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c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit   

Arsimimi në profilin “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”  trajtohet në kuadrin 

e shkollimit të mesëm profesional. Pas përfundimit të shkollimit nxënësi fiton diplomën 

profesionale me titull “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”, dhe ka mundësi të 
integrohet në tregun e punës apo shkollim të mëtutjeshëm në arsimim post - sekondar. Nxënësit të 
cilët kalojnë me sukses provimin e maturës shtetërore, u lëshohet certifikatë dhe u mundësohet 
vazhdimi i studimeve në arsimin e lartë. 
 

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin mësimor “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes 

se pllakave”në nivelin e III-të sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve  (shkallën e 5-të sipas  
Kornizës së Kurikulit të Kosovës ), u lejon nxënësve vazhdimin e shkollimit në nivelin e IV-të sipas 
Kornizës  Kombëtare të Kualifikimeve (shkallën e 6-të sipas Kornizës së Kurikulit të Kosovës) të 
këtij profili.  

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin mësimor “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes 

se pllakave”shkalla e 6-të, ju mundëson të drejtën për t’ju nënshtruar testit të maturës, i cili ju 
lejon  nxënësve kalimin në nivelin post-sekondar dhe arsimin e lartë universitar. 
 

Shkollimi në profilin e  “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”-së, niveli I dhe II, 

u referohet punëve në firma ndërtimore që merren me ofrimin e punimeve të ndërtimit në fushen e 

veprimit të “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”-, që janë aktuale dhe shihen 

me përparësi për të ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga kjo, nxënësi për Shtrues të 

dyshemeve dhe vendosjes se pllakave i nivelit I dhe II mund të punësohet në ndërmarrje (firma, 

kompani) që realizojnë ndërtimin e objekteve të ndryshme publike e private. Me kualifikime të 

mëtejshme dhe pas një përvoje pune të konsiderueshme, ai mund të krijojë një biznes të vetin në këtë 

sektor dhe të punësojë të tjerë. 

 

d) Qëllimet e përgjithshme të shkollimit  

 

Qëllimi kryesor i shkollimit (dynivelësh) për “Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se 

pllakave”-është zhvillimi i personalitetit të nxënësve për t’u inkuadruar në një shoqëri demokratike 

si qytetarë aktivë e kompetentë, si dhe për t’u angazhuar me sukses në tregun e punës gjithnjë në 

ndryshim. Sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi janë dhe zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së 

vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e ndjenjës së sipërmarrjes dhe 

e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës.  

Për të mundësuar zhvillimin individual të nxënësve nga pikëpamja emocionale, intelektuale dhe 

profesionale, është e nevojshme që shkolla profesionale t’u krijojë atyre: 

– Mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, etniteti dhe aftësitë fizike e 

mendore; 

– Lehtësi për të kuptuar mjedisin shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe për të 

qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë në shoqëri; 

– Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e sipërmarrjes dhe të 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 jetësore dhe profesionale; 

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

qëndrimet/vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit dhe 

aftësimit profesional të mëtejshëm; 
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– Mbështetje për të çmuar me realizëm vlerat dhe potencialin e tyre, për tu orientuar drejt në drejtimet 

e karrierës profesionale të ardhshme dhe për të marrë përgjegjësi në procesin e zhvillimit të tyre të 

vazhdueshëm personal dhe profesional; 

– 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 kontekstet e 

integrimit rajonal dhe evropian; 

– Kushte për t’u njohur me teknologjitë dhe proceset teknologjike aktuale e të perspektivës, në 

sektorin e ndërtimtarisë; 

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

në përputhje me standardet ndërkombëtare.  

 

 

 

 

e) Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  

 

Ndjekja e shkollimit në profilin mësimor “ Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”, 

niveli I, do të zhvillojë te nxënësit një tërësi kompetencash të përgjithshme, të cilat do t’i shërbejnë 

atij për përvetësimin me efektivitet të programit mësimor, zhvillimin në nivelin e kërkuar të 

kompetencave profesionale dhe integrimin e mëtejshëm në shoqëri dhe në tregun e punës gjithnjë në 

ndryshim. Këto kompetenca të përgjithshme do të zhvillohen në një nivel më të lartë gjatë kryerjes 

së shkollimit për “ Shtrues të dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”, niveli II. Kështu, 

nxënësi do të jetë i aftë: 

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

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

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

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

− Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në zgjidhjen e situatave të ndryshme 

problemore që do të ndeshë në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 

− Të manifestojë qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, personale dhe 

shoqërore. 

− Të nxitë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të 

reja, më efektive dhe më efiçiente. 

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

lokale, rajonale dhe globale. 

− Të manifestojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. 

− Të tregojë vetëkontroll në ushtrimin e veprimtarive të tij në kontekstin e pavarësisë në 

vendimmarrje.  

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

nxënë që zgjat gjithë jetën. 

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

pranuara. 

− Të bëjë vlerësime dhe vetëvlerësime nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe 

çuar më tej arritjet. 

− Të hulumtojë vetveten dhe rrugët e mundshme të karrierës profesionale për të bërë zgjedhje të 

përshtatshme të veprimtarive profesionale të ardhshme. 

 

f) Kompetencat profesionale të nxënësve.   
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Me përfundimin e suksesshëm të shkollimit dyvjeçar në profilin “Shtrues të dyshemeve dhe 

vendosjes se pllakave”, niveli I, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si 

më poshtë: 

 

– Lexon dhe interpreton detaje nga projekti dhe dokumentacioni teknik; 

– Zbaton detaje ndërtimore nga projekti; 

– Kalkulon koston për realizimin e punëve të shtruarjes se dyshemeve; 

– Zbaton standardet e ndërtimit gjatë kryerjes së punimeve konform  kërkesave të projektit; 

– Bënë matjen  dhe kontrollon punimet e thjeshta të ndërtimit; 

– Përdorë dhe mirëmban veglat, pajisjet dhe mjetet e punës; 

– Zbaton rregullat e sigurimit Teknik ne pune dhe të mbrojtjes së mjedisit; 

– Përdorë  në mënyrë të pavarur literaturën me qëllim të ngritjes profesionale; 

– Bën vizatimin teknik të elementeve të thjeshta të objekteve; 

- Interpreron vizatimin e punimit te dyshemeve te ngurta dhe te lengshme etj; 

- Bën vizatimin  teknik me CAD 2d nga një vizatim i thjeshtë më parë  

- Përshkruan vizatimin teknik me dimensione; 

- Përshkruan vetitë e materialeve më të rëndësishme ndërtimore; 

- Përshkruan trupat e ngurtë dhe te lengshem, forcat si dhe llojet e lidhjeve; 

- Dallon sistemet e konstruksioneve meskatore; 

- Shpjegon materialet termoizoluese,izolimeve akustike dhe hidroizoluese; 

- Përshkruan prodhimet me baza bituminoze, mineralogjike, tekstilit dhe plastike etj; 

- Interpretojë diagramet e ndikimeve të brendshme te skemat statikisht te caktuara; 

- Përshkruan  efektin izolues termike dhe akustik te dyshemeve ne amb.te jashtem; 

- Aplikon  teknikat e ekzekutimeve te shtrimit te dyshemeve dhe vendosjes se pllakave ne 

ambiente te ndryshme; 

- Dallon llojet e dyshemeve të pjesëve nëntoksore të objekteve; 

- Dallon mveshjete e dyshemeve; 

 

Me përfundimin e suksesshëm të shkollimit të mëtejshëm njëvjeçar në profilin mësimor “Shtrues të 

dyshemeve dhe vendosjes se pllakave”, niveli II, nxënësi do të rrisë në një shkallë më të lartë 

nivelin e kompetencave profesionale të fituara në nivelin I, si dhe do të aftësohet të ushtrojë 

kompetenca të tjera profesionale si më poshtë: 

  

– Përshkruan dhe  zbzton teknikat e shtrimit te dyshemeve;  

– Përshkruan dhe zbaton vendosjen e pllakave ne dysheme te brendshme dhe te jashtme; 

– Përshkruan dhe zbaton shtrimin e dyshemeve nga plastika; 

– Përshkruan dhe zbaton shtrimin e dyshemeve nga tekstili; 

– Përshkruan teknikat e mbrojtjes kunder zjarrit; 

– Dallon dyshemete e pjesëve të jashtme të objektit ; 

– Dallon dyshemet e pjesëve të mbrendshme të objektit; 

– Dallon dyshemet e objekteve speciale ; 

– Shpjegon sigurin në punë dhe mbrojtjen e mjedisit; 

– Dallon llojet e paisjeve per pune; 

– Dallon makinerit për ngritje vertikale dhe horizontale; 

– Kryen llogaritje të thjeshta ekonomike; 

– Organizon punën; 

– Punon në mënyrë të pavarur për të zgjidhur probleme të natyrave të ndryshme që paraqiten në 

momente (situata) të caktuara. 
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2. Plani mësimor për profilin mësimor “Shtrues të Dyshemeve dhe vendosjes se Pllakave”, 

Niveli 3dhe 4 i KKK  

Fushat 

kurrikulare 

 

Lëndët dhe modulet 

mësimore 

Orët javore/vjetore dhe kreditet Gjithsejt 

kredi për 

lëndë/modul Niveli I(shkalla 5) 
Niveli II 

(shkalla 6) 

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 K10,11,12 

A Lëndët e përgjithshme    (1192)                  

(Gjithsej) 
13(455) 11(385) 11( 352) 35(1192) 

Gjuhe dhe 

komunikim 

Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 (105) 3 (105) 3 (96) 9(306) 

Gjuhë angleze 2 (70) 2 (70) 2  (64) 6(204) 

Gjuha e dyte e huaj - - 1 (32) 1(32) 

Matematike Matematikë 3  (105) 3  (105) 3  (96) 9 (306) 

Shkencat 

natyrore 
Kimi 1 (35) - - 1(35) 

Fizikë 1 (35) 1 (35) - 2 (70) 

Shoqëria dhe 

mjedisi 
Edukatë qytetare 1  (35) - - 1(35) 

Shendeti dhe 

mirqenja 
Edukatë fizike 2  (70) 2  (70) 2  (64) 2 (204) 

B Module profesionale    (1970)                       

(Gjithsej) 18(630)  20(700)  20 (640)  58 (1970) 

Jeta dhe 

puna 

Aplikimi i TIK-ut në 

ndërtimtari 
1 (35) 1 (35) 1 (32) 3(102) 

Organizimi dhe ekonomia e 

ndërtimit( Ndermarrësi) 
- 1 (35) 1 (32) 2(67 ) 

Vizatim teknik 2 (35) - - 2 (70 ) 

Gjeometri deskriptive 2 (70) - 
 

- 
2(70) 

Konstruksionet ndërtimore  2+3 (210)   5(210) 

Hyrje në ndërtimtari     1 (35)  - 1(35) 

Materialet ndërtimore  

 
4+3 (140)    7(140) 

AutoCAD  2(70)  2(70) 
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Mekanika teknike  1(35)  1(35) 

Punimi i izolimeve(termo dhe 

hidro)  dhe nivelzimit 
 1(35)  1(35) 

Shtrimi i dyshemeve nga 

materialet e ndryshme I 
 3+5(280)  8(280) 

Shtrimi i pllakave ne ambiente te 

brendshme 
 2+4(210)  6(210) 

 Renovimi i dyshemeve   1(32) 1(32) 

 Shtrimi i pllakave ne ambientin e 

jashtem 
  3+6(288) 9(288) 

 Shtrimi i dyshemeve nga 

materialet e ndryshme II 
  2+6(256) 8(256) 

C Pjesa zgjedhore 1(35) 1(35) 1(32) 3 (102) 

MMZ 
a)  1 (35)   1 (35) 

a)   1 (35)  1 (35) 

a)    1(32) 1(32) 

 Gjithsej A+B 32 (1120) 32 (1120) 32 (1024) 96(3264) 

 

Shënim: Viti shkollor tek kl-10,11 ka 35 javë në vit,tek kl-12 ka 32 javë në vit dhe një javë 

mësimore ka 32 orë.   

 

Fushat 

kurrikular

e 

 

Lëndët dhe modulet 

mësimore 

Orët javore/vjetore dhe kreditet  

Niveli I(shkalla 5) 

Niveli II 

(shkalla 

6) 

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12  

A Lëndët e përgjithshme    

(1192)                  (Gjithsej) 
    

B Module profesionale    

(1970)                       

(Gjithsej) 

   Kodet 

 TIK 1 1 1 

MPP1-10-P 

MPP1-11-P 

MPP1-12-P 

 
Organizimi dhe 

Ndermaresia 
0 1 1 

MPP1-11-N 

MPP1-12-N 

Jeta dhe 

puna 

Vizatim teknik 2 (70) - - MPP2-10-N 

Gjeometri deskriptive 2(70) - - MPP3-10-N 

Konstruksionet ndërtimore  2+3 (175)  - - MPP4-10-N 

Hyrje në ndërtimtari     1 (35) - 
 

- 
MPP5-10-N 

Materialet ndërtimore  

 
4+3 (245)    MPP6-10-N 
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Mekanika teknike  1(35)  - MPP7-11-N 

Autocad  2 (70)  
MPP8-11-N 

 

Punimi I izolimeve(termo 

dhe hidro)  dhe nivelzimit 
- 

1 (35) 

 
  MPTI 1-11- N 

Shtrimi I dyshemeve nga 

materialet e ndryshme I 

 

- 3+5 (280)  2+6 (280)  
MPTI 2-11- N 

MPTI 2-12- N 

Shtrimi I dyshemeve ne 

ambiente te brendshme  
- 2+4(210)  MPTI 3-11-N 

Renovimi I dyshemeve   1(35) MPTI 4-12-N 

Shtrimi I dyshemeve ne 

ambientin e jashtem   
- - 3+6 (315) MPTI 5-12- N 

C Pjesa zgjedhore     

 Gjithsej A+B 32 (1120) 32 (1120) 32(1024) 96(3264) 

 

 

Kodet për Lëndet e profilit - Punëtor/e i/e Shtrues i Dyshemeve dhe Pllakave 

 
MPP1-10-P 

MPP 1 12 P 

Moduli Profesional i 

Përgjithshëm 
Numri rendor  (Klasa XII) Përgjithshëm 

 

MPP2-10-N 

MPP 2 12 N 

Moduli Profesional i 

Përgjithshëm 
Numri rendor  (Klasa XII) Ndërtimtari 

 

MPTI1-10-N  

MPTI 1 12 N 

Modul profesional specifik  

Punëtor/e i/e Shtrues i 

Dyshemeve dhe Pllakave 

Numri rendor  (Klasa XII) Ndërtimtari 

 

3. Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 

• Në Shkollat e Mesme të Larta Profesionale  (SHMLP) dhe në Qendrat e Kompetencës (QK)  , 

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 SHMLP dhe 
QK . 

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

dhe të detajohen më tej nga vetë mësuesit e SHMLP dhe QK. Gjatë përgatitjes së programeve  

mësimore të hollësishme, mësimdhënësit/instruktorët 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 
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rekomanduese dhe mund të përshtaten nga vetë mësimdhënësit/instruktorët 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/instruktorët të veçantë, gjatë 

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

bashkëpunim të ngushtë të të gjithë ekipit të mësimdhënësve/instruktorëve 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 10 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/instruktorët 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/instruktorët 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/instruktorët, praktika e mbikëqyrur dhe praktika e pavarur e nxënësve.  

• 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 praktikimin e nxënësve, rekomandohet që 

në SHMLP dhe QK të krijohen mjedise të simuluara të punës.  

• SHMLP dhe QK 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/instruktorët. 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.  
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• 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/instruktorët  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. 

• Detyra përfundimtare mbulon të gjitha kriteret e vlerësimit të një RM-je, disa RM-ve apo të një 

moduli. 

• Verifikimi i brendshëm i vlerësimit – Metodat e vlerësimit duhet të jenë në funksion të 

rezultateve mësimore të moduleve dhe kualifikimit përkatës.  Vlerësimi duhet të jetë transparent dhe 

i dokumentuar; secili nxënës duhet të ketë portfoliot me dëshmi për aktivitetet për të gjitha llojet e 

vlerësimit: teste, projekte, prezantime, punën praktike, detyra dhe forma të tjera të cilat ndërlidhen 

me modulet e kualifikimit. Vlerësuesi (mësimdhënësi, instruktori dhe në raste koordinatori i cilësisë) 

duhet të këtë portfoliot që dëshmon se verifikimi i brendshëm është bërë sipas planifikimit, janë 

plotësuar të gjitha format e verifikimit të Instrumenteve të vlerësimit dhe vendimeve të vlerësimit, si 

dhe janë respektuar procedurat dhe afatet kohore për informata kthyese dhe komente për nxënësit. 

Portfoliot e nxënësve dhe mësimdhënësve duhet të shërbejnë si dëshmi edhe për verifikuesit e 

jashtëm. 

• Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësimdhënësit/instruktorët 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/instruktorët nga një lektor i thjeshtë, në një organizator, mbikëqyrës, nxitës 

dhe vlerësues i veprimtarisë së nxënësve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ag

e1
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

’’TIK ” 

Klasa 10 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : ’’TIK ”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi tregon arkitekturën e kompjuterit dhe funksionalitetin e komponentëve 

hardwerike; 

RM2: Nxënësi instalon sistemin operativ; 

RM3: Nxënësi konfiguron rrjetin kompjuterik standard; 

RM4: Nxënësi shfrytëzon internetin; 

RM5: Nxënësi shfrytëzon softuerin aplikativ. 

 

RM1: Nxënësi tregon arkitekturën e kompjuterit dhe funksionalitetin e 

           komponentëve hardwerike  

 

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

− kuptoj konceptet themelore në teknologjinë informative; 

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

− përshkruaj ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të kompjuterit 

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

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

− demonstroj  leximin e shënimeve në pajisjet e ndryshme në kompjuterë; 

− listoj gjeneratat e  ndryshme të kompjuterëve;  

− përshkruaj veçoritë dalluese të gjeneratave të kompjuterëve; 
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− tregoj aplikimin e kompjuterëve në fusha të ndryshme 

− paraqes shkathtësi për masa mbrojtëse në punë. 

Kushtet e nevojshme: 

− Hapësira e klasës-laboratori; 

− Tabela; 

− Kompjuteri,  

− Projektori,  

− Dërrasa me transparent; 

− Materiale fizike (libra, skripta, 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. 

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; 

− Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

− Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

− Të menduarit logjik; 

− Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

− Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

− Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

− Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

− Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

− Pyetje - përgjigje me shkrim; 

− Pyetje - përgjigje me gojë; 

− Listë kontrolli; 

− Informata kthyese; 

− Teknika e vrojtimit; 

− Demonstrimi grafik i punës-detyrave të realizuara me programin përkatës.  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

− 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, zgjidhje të shumëfishta  
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− 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 të 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; 

− dallon sistemet operative; 

− përkufizon sistemet operative dhe rolin e tij në sistemin kompjuterik; 

− përshkruan ndërfaqet (interfejsat) dhe gjuhët e ndryshme komanduese; 

− 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. 

Kushtet e nevojshme: 

− Hapësira e klasës-Laboratori; 

− Tabela; 

− Kompjuteri; 

− Projektori; 

− Dërrasa me transparent; 

− Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, DVD me sisteme operative, softuerët 

sistemor 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: 

− 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; 

− Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

− Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

− Të menduarit logjik; 
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− Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

− Shkathtësi në punimin me programin e caktuar ; 

− Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

− Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

− Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

− Pyetje - përgjigje me shkrim; 

− Pyetje - përgjigje me gojë; 

− Listë kontrolli; 

− Informata kthyese; 

− Teknika e vrojtimit; 

− Demonstrimi grafik i punës-detyrave të realizuara me programin përkatës.  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

− 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, zgjidhje të shumëfishta  

− 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 të që të 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; 

− 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;  

− shpjegon modelet e rrjetave; 

− klasifikon mediumet transmetuese të rrjetave; 

− demonstron instalimin e rrjetit lokal; 

− demonstron konfigurimin e një rrjete standarde për komunikim kompjuterik; 

− shfrytëzon  administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin. 

Kushtet e nevojshme: 

− Hapësira e klasës-Laboratori; 

− Tabela; 

− Kompjuteri; 

− Projektori; 

− Dërrasa me transparent; 

− Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, listat e të dhënave, listat 

eksperimentuese, veglat për eksperimentim dhe instrumentet për matje etj.); 

− Listat e të dhënave; 

− Qasja në internet etj. 
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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; 

− Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

− Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

− Të menduarit logjik; 

− Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

− Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

− Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

− Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

− Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

− Pyetje - përgjigje me shkrim; 

− Pyetje - përgjigje me gojë; 

− Listë kontrolli; 

− Informata kthyese; 

− Teknika e vrojtimit; 

− Demonstrimi grafik i punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme . 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

− 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, zgjidhje të shumëfishta  

− 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 në: instalimin e rrjetit lokal; 

konfigurimin e një rrjete standarde, administrimin e të dhënave prej një kompjuteri 

në tjetrin etj. 

 

 

 

RM4: Nxënësi shfrytëzon internetin 
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Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

− kupton përparësitë e shfrytëzimit të postës elektronike; 

− shpjegon dërgimin dhe pranimin e e-mail mesazhit; 

− demonstron përdorimin e e-mail aplikacionit; 

− shfrytëzon bisedat e drejtpërdrejta; 

− shpjegon internetin dhe www (world wide web); 

− numëron shërbimet në internet; 

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

− demonstron përdorimin e web browser-eve të ndryshëm; 

− shfrytëzon kërkimin e informacioneve ; 

− zbaton organizimin e faqeve në internet; 

− demonstron download dhe upload; 

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

Kushtet e nevojshme: 

− Hapësira e klasës-Laboratori; 

− Tabela; 

− Kompjuteri; 

− Projektori; 

− Dërrasa me transparent; 

− Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, 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 download dhe upload; 

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

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

− Komunikimi; 

− Bashkëpunimi; 

− Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

− Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

− Të menduarit logjik; 

− Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

− Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

− Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

− Puna individuale dhe grupore. 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

− Vlerësimi nëpërmjet punimeve në kompjuter; 

− Pyetje - përgjigje me shkrim; 

− Pyetje - përgjigje me gojë; 

− Listë kontrolli; 

− Informata kthyese; 

− Teknika e vrojtimit; 

− Demonstrimi grafik i punës-detyrave të realizuara me projekte të ndryshme.  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

− 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, zgjidhje të shumëfishta  

− 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 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; 

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

− shpjegon përpunimin dhe formatizimin e tekstit; 

− demonstron krijimin, përpunimin dhe shtypjen e dokumentit në letër;  

− demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara në  

         dokument; 

− shpjegon softuerin aplikativ për prezantim; 

− shpjegon krijimin, formatizimin dhe dizajnimin e sllajdeve; 

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

− demonstron  shfaqjen e prezantimit; 

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

− shpjegon librin e punës (workbook); 

− përdorë formula dhe funksione të ndryshme; 

− demonstron paraqitjen grafike të dhënave të tabelës;  

− shpjegon shtypjen e librit punues në letër; 

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

− demonstron detyra projektuese të avancuara. 

Kushtet e nevojshme: 

− Hapësira e klasës-Laboratori; 

− Tabela; 

− Kompjuteri;  

− Projektori; 

− Dërrasa me transparent; 

− Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

− Listat e të dhënave; 

− Qasja në internet etj. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

− 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 (workbook), 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; 

− Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

− Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

− Të menduarit logjik; 

− Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

− Shkathtësi në punimin me programin e caktuar; 

− Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

− Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

− Vlerësimi nëpërmjet punimeve në kompjuter; 

− Pyetje - përgjigje me shkrim; 

− Pyetje - përgjigje me gojë; 

− Listë kontrolli; 

− Informata kthyese; 

− Teknika e vrojtimit; 

− Demonstrimi grafik i punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme . 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

− 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, zgjidhje të shumëfishta  

− 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 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: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

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;  

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

– përshkruaj mënyrën e përdorimit të veglave për vizatim teknik; 

– shpjegoj rolin dhe rëndësinë e standardeve ndërkombëtare për paraqitjen, leximin dhe  

– interpretimin e vizatimeve teknike; 

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

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

– përdorë me saktësi veglat për matje. 

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:  

– shpjegon rolin dhe rëndësinë e vizatimit teknik për paraqitjen e trupave dhe objekteve me 

anë të vizatimit; 

– përshkruan llojet e tavolinave, të veglave dhe të letrës për vizatim teknik; 

– përshkruan mënyrën e përdorimit të veglave për vizatim teknik; 

– shpjegon rolin dhe rëndësinë e standardeve ndërkombëtare për paraqitjen, leximin dhe 

interpretimin e vizatimeve teknike; 

– përshkruan llojet e formateve të letrës që përdoren në vizatim teknik; 

– përshkruan mënyrën e realizimit dhe të vendosjes së tabelave në formatet e vizatimit. 

  
Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 
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– bëjë matje të trupave, objekteve, figurave dhe sipërfaqeve të ndryshme; 

– përdorë me saktësi veglat për matje. 

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: 

− 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: informime për politikat e personelit  

– Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllura 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; 

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

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

– zbatoj rregullat e vizatimit të vijave; 

– përdorë veglat e duhura për vizatimin e vijave; 

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

– shkruaj stilet e shkrimit teknik. 

 

 

  
Kushtet e nevojshme:  
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− 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:  

– përshkruan llojet dhe përdorimet e vijave të ndryshme në vizatimin teknik; 

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

– përshkruan llojet dhe përdorimet e shkronjave të ndryshme në vizatimin teknik. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

– kombinon vijat e thjeshta dhe të ndryshme në një vizatim teknik; 

– zbaton rregullat e vizatimit të vijave; 

– 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: 

− 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: informime për politikat e personelit  

– 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:  
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– dalloj llojet e simboleve për paraqitjen grafike të materialeve ndërtimore; 

– përshkruaj materialet ndërtimore në mënyrë grafike; 

– 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 

– dallon llojet e simboleve për paraqitjen grafike të materialeve ndërtimore; 

– përshkruan 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; 

− Të menduarit logjik; 

− Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 

− Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 

− 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; 

− Detyrë me demonstrim në klase. 

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  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:  
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– dallon shkallët – përpjesën; 

– përshkruajë shkallët numerike (natyrore, zvogëluese dhe zmadhuese); 

– përshkruajë mënyrën e përdorimit të përpjestuesit; 

– dallojë elementet e kuotës; 

– përshkruajë kuotimet e brendshme dhe të jashtme; 

– përshkruajë format e kuotimeve; 

– përshkruajë kuotimin e përgjithshëm; 

– bën kuotimin e detaleve të ndryshme në 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 

– dallon shkallët – përpjesën; 

– përshkruan shkallët numerike (natyrore, zvogëluese dhe zmadhuese); 

– përshkruan mënyrën e përdorimit të përpjestuesit; 

– dallon elementet e kuotës; 

– përshkruan kuotimet e brendshme dhe të jashtme; 

– përshkruan format e kuotimeve; 

– përshkruan kuotimin e përgjithshëm. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– kryen kuotimin e detaleve të ndryshme në vizatime. 

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: 

– 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  
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– 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, paraqesë 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:  

– përshkruaj figurat gjeometrike; 

– dalloj figurat gjeometrike – shumëkëndëshat; 

– dalloj lakoret; 

– konstrukton lakoret e ndryshme me rregulla gjeometrike; 

– 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 

– përshkruan figurat gjeometrike; 

– dallon figurat gjeometrike – shumëkëndëshat; 

– dallon lakoret. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– bëjë  konstruktimin e  shumëkëndëshave; 

– bëjë konstruktimin e  lakoreve; 

– përshkruan rakordimet. 

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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– 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 të shpjegojë 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; 

– lexojë dhe paraqes detalin e themeleve; 

– lexojë dhe paraqes detalin e dyerve; 

– lexojë dhe  paraqes detalin e parapetit të dritares; 

– lexojë dhe paraqes detalin e shtresave të dyshemesë; 

– lexojë dhe paraqes detalin e shtresave të kulmit; 

– 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 

– të lexojë detalin e kallëpeve; 

– të lexojë detalin e themeleve; 

– të lexojë detajin e dyerve; 

– të lexojë detajin e parapetit të dritares; 

– të lexojë detajin e shtresave të dyshemesë; 

– të lexojë detajin e shtresave të kulmit; 

– të lexojë detajin e nyjeve sanitare dhe pusetave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– paraqet detajin e kallëpeve; 

– paraqet detajin e themeleve; 

– paraqet detajin e dyerve; 

– paraqet s detajin e parapetit të dritares; 

– paraqet detajin e shtresave të dyshemesë; 

– paraqet detajin e shtresave të kulmit; 
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– 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: 

– 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 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: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

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

metodat e projektimit dhe rregullat e projektimit orthogonal 1RM1 :  :  

RM 1: Nxënësi përshkruan metodat e projektimit dhe rregullat e projektimit ortogonal ; 

RM2 : Nxënësi aplikon metodat e projektimit 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 përshkruan metodat e projektimit dhe rregullat e projektimit ortogonal   

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

- dallojë llojet e projeksioneve; 

- përshkruajë llojet e projeksioneve; 

- dallojë rrafshet e projeksionit; 

- përshkruajë rrafshet e projeksionit; 

- interpretojë rastet e veçanta të projektimit të pikes. 

Kushtet e nevojshme:  

 

- Tabela; 

- Projektori me Transparent; 

- Fotografi-Slajde të Projeksionit të pikes me animacion; 

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

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- dallon projektimin qendror – perspektiva nga një qendër (pikë); 

- shpjegon dhe zbaton projeksionin paralel (orthogonal) me koordinata i pikes në hapësirë; 

- projeksioni i pjerrët i pikes; 

- projeksioni i pikës në një dhe dy rrafshe; 

- rastet e veçanta të projeksionit të pikës në një, dy dhe tri rrafshe. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- përdorimi dhe manipulimi me mjete të vizatimit teknik; 

- 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; 
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−       Orientim ne hapsire tre dimensionale; 

− Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

− Pyetje - përgjigje me shkri; 

− Pyetje - përgjigje me gojë; 

− Listë kontrolli; 

− Informata kthyese; 

− Teknika e vrojtimit; 

− Detyra të shtëpisë dhe projekte me vizatime të thjeshta. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

- 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 numëroj, dalloj, emërton, 

shënoj dhe vizatoj elementet e objektit në përgjithësi. 

 

 

RM2 :  Nxënësi aplikon metodat e projektimit pikës, drejtëzës, segmentit dhe rrafshit   
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- dalloj projeksionet në dy dhe tri rrafshe; 

- përshkruaj pikën, drejtëzën dhe segmentin; 

- dalloj drejtëzën nga segmenti; 

- përshkruaj projektimet e pikës, drejtëzës dhe segmentit; 

- përcakton gjurmët e depërtimit të drejtzes. 

Kushtet e nevojshme:  

- Tabela; 

- Projektori me transparent; 

- Fotografi-slajde të projeksionit të pikes me animacion. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- dallon projeksionet në dy dhe tri rrafshe; 

- përshkruan pikën, drejtëzën dhe segmentin; 

- dallon drejtëzën nga segmenti; 

- përshkruan projektimet e pikës, drejtëzës dhe segmentit; 

- përcakton gjurmët e depërtimit të drejtëzës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- punon një maket ku mund të kuptohet drejtë projeksioni i pikes 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; 
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−       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, 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

- Detyra konkrete të projektimit ortogonal. 

- 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, 

shënoj dhe vizatoj 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; 

- përshkruajë figurat gjeometrike; 

- tregojë dallimin e trupave gjeometrik nga figurat gjeometrike; 

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

Kushtet e nevojshme:  

 

- Tabela; 

- Projektori me transparent; 

- Fotografi-slajde të projeksionit të pikes me animacion. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- vizaton projektimet e figurave gjeometrike në rrafshet e projeksionit; 

- përshkruan figurat gjeometrike; 

- tregon dallimin e trupave gjeometrik nga figurat gjeometrike. 

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 hapësirë tre dimensionale; 

− Punë në grup. 
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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: informime për politikat e personelit  

- Detyra konkrete të projektimit ortogonal.  

- 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 numëroj, dalloj, emërton, 

shënoj dhe vizatoj elementet e objektit në përgjithësi. 

 

 

RM4 :  Nxënësi njeh mënyrat e paraqitjes së trupave në aksionometri (pamje 3d)    
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

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

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

duke bërë materializimin dhe hijëzimin e faqeve të dukshme të tyre; 

- vizatoj në aksionometri trupa të ndryshëm 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:  

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

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

duke bërë materializimin dhe hijëzimin e faqeve të dukshme të tyre. 

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 hapësire tre dimensionale; 

− punë në grup. 
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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 dhe maketa . 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

- 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 numëroj, dalloj, emërton, 

shënoj dhe vizatoj 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:  

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

- paraqes kulmin në kënde të ndryshme shikimi; 

- punoj një zgjidhje gjeometrike poligonale me dhe pa pengesa; 

- punoj zgjidhjen e një kulmi me maketë. 

Kushtet e nevojshme:  

 

- Tabela; 

- Projektori me transparent; 

- Fotografi-slajde të zgjidhjes gjeometrike të kulmeve; 

- Material për maketa . 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

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

- paraqet kulmin në kënde të ndryshme shikimi. 

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; 
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− 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: informime për politikat e personelit  

- Detyra konkrete të projektimit ortogonal dhe të pjerrët. 

- 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 numëroj, dalloj, emërton, 

shënoj dhe vizatoj elementet e objektit në përgjithësi. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

“Konstruksione ndërtimore” 

 Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  17.5 Kredi (175 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 numëron dhe emërton elementet e objektit në përgjithësi;  

RM2: Nxënësi dallon llojet e themeleve; 

RM3: Nxënësi dallon  llojet e elementeve vertikale, muret dhe shtyllat; 

RM4: Nxënësi dallon llojet e konstruksioneve horizontale; 

RM5: Nxënësi dallon  llojet e shkallëve dhe bën llogaritjen; 

RM6: Nxënësi dallon llojet e pullazeve dhe llojet e mbulesave. 

 

RM1:  Nxënësi numëron dhe emërton elementet e objektit në përgjithësi  

 

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

- numërojë elementet e objektit në përgjithësi;  

- dallojë elementet e konstruksionit;  

- shpjegojë renditjen e ndërtimit të konstruksionit;  

- shpjegojë elementet konstruktive dhe jokonstruktive – mbushëse në objekt;  

- emërtojë elementet e objektit sipas pozitës dhe sipas funksionit;  

- shënojë elementet e objektit sipas pozitës dhe sipas funksionit;  

- shpjegojë llojet e objekteve dhe aktivitetet në ndërtimtari;  

- vizatojë elementet e objektit;  

- aplikojë standardet e ndërtimit të objekteve.  

Kushtet e nevojshme: 

- Fotografi-slajde të objekteve dhe të konstruksioneve;  

- Projekte kryesore të objekteve;  

- Katalogë për objekte të ndryshme.  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- dallon elementet e konstruksionit;  

- shpjegon renditjen e ndërtimit të konstruksionit;  

- shpjegon elementet konstruktive dhe jokonstruktive – mbushëse në objekt;  

- emërton elementet e objektit sipas pozitës dhe sipas funksionit;  

- shënon elementet e objektit sipas pozitës dhe sipas funksionit;  

- shpjegon llojet e objekteve dhe aktivitetet në ndërtimtari. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- numëron elementet konstruktive dhe jokonstruktive të objektit në përgjithësi;  

- vizaton elementet konstruktive dhe jokonstruktive të objektit;  

- aplikon standardet e 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; 



 

P
ag

e3
7

 

− 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: informime për politikat e personelit 

− 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 numëroj, dalloj,emërtoj 

elementet e objektit në përgjithësi. 

 

RM2: Nxënësi dallon llojet e themeleve 

 

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

- shpjegoj rëndësinë e themelit; 

- shpjegoj si bëhet bartja e ngarkesave permes themelit në trual; 

- shpjegoj thellësinë e fondimit të themelit; 

- emërtoj materialet prej të cilave ndërtohen themelet; 

- dalloj format e themeleve; 

- shpjegoj themelet shiritore; 

- shpjegoj themelet e veçuara;  

- shpjegoj themelet pllakë; 

- shpjegoj në cilat raste përdoren pilotat  

- 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- mjedise punuese; 

- 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: 
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- shpjegon rëndësin e themelit; 

- shpjegon si bëhet bartja e ngarkesave përms themelit në truall; 

- shpjegon si ndahen themelet sipas thellësisë së fondimit; 

- emërton material për ndërtimin e themeleve ; 

- shpjegon në cilat raste përdoren themelet shiritore të veçuara dhe pllakë; 

- shpjegon në cilat raste përdoren pilotat . 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- bëjë vizatime të themeleve;  

- bëë llogaritje të ndryshme për material të themeleve; 

- përzgjedh e mjete e punës; 

- zbaton rregullat për mbrojtjen në punë dhe për ruajtjen e mjedisit; 

- bëjë shënimin si dhe matjen e themeleve; 

- përgatit 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: informime për politikat e personelit 

− 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 numëroj, dalloj,emërton, 

shenoj dhe vizatoj format e themeleve. 

 

 

RM3: Nxënësi dallon llojet eelementeve vertikale 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; 

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

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

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

- përshkruaj muret nga betoni; 

- përshkruaj muret e parapërgatitura nga betoni; 
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- përshkruaj muret me pllaka gjipsi; 

- përshkruajë muret nga guri; 

- tregojë për ndërhyrjet e mureve në kënde të ndryshme; 

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

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

- përshkruajë shtyllat nga betoni dhe betoni i armuar; 

- përshkruajë si përgaditen kallëpet për shtylla; 

- pershkruajë shtyllat prej druri; 

- përshkruajë shtyllat prej metali. 

Kushtet e nevojshme: 

- Tabela; 

- Projektori me transparent; 

- Fotografi të hidroizolimeve te bodrumeve të përfunduara; 

- Katalogje  të ndryshme te materialeve ; 

- Mjedise pune për kryerje të muratimit; 

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

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

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

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

- dalloj llojet e mureve në kuptimin e mureve mbajtëse dhe ndaërse; 

- interpreton skemat e thjeshta për formimin e konstruksionit të mureve nga materialet e 

ndryshme ndërtimore me baze argjile apo blloqe nga betoni; 

- përshkruaj muret nga betoni; 

- përshkruaj muret e parapërgatitura nga betoni; 

- përshkruaj muret me pllaka gjipsi; 

- përshkruaj muret nga guri; 

- tregoj për ndërhyrjet e mureve në kënde të ndryshme; 

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

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

- përshkruaj shtyllat nga betoni dhe betoni i armuar; 

- përshkruaj llojet e shtyllave prej betoni të armuar; 

- përshkruaj si përgaditen kallëpet për shtylla; 

- përshkruaj shtyllat prej druri; 

- përshkruaj shtyllat prej metali. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- bëjë shënimin e murit ku duhet të ndërtohet; 

- përzgjedh llojin e llaçit dhe bën përzierjen; 

- përzgjedh llojin e materialit per muratim; 

- përgatit kallëpin për mure dhe shtylla; 

- bëjë pregatitjen e armatures për shtylla; 

- bëjë llogaritjen 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; 
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- 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: informime për politikat e personelit 

− 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. 

 

 

RM4: Nxënësi dallon llojet e konstruksioneve horizontale 

 

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

- numëroj llojet dhe rëndësinë e konstruksioneve horizontale; 

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

- dalloj pllakat masive monolite nga betoni i armuar; 

- dalloj pllakat gjysemëmontuese  nga betoni i armuar; 

- dalloj pllakat e parafabrikuara  nga betoni i armuar; 

- dalloj sistemet e meskatit nga druri; 

- dalloj sistemet e meskatit nga çeliku; 

- dalloj llojet e trajeve nga betoni i armuar; 

- dalloj llojet e trajeve nga druri; 

- dalloj llojet e trajeve nga çeliku; 

- bëjë llogaritjen e sasisë së materialit; 

- bëjë 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. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- numëron llojet dhe rëndësinë e konstruksioneve horizontale; 

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

- dallon pllakat masive monolite nga betoni i armuar; 

- dallon pllakat gjysemëmontuese  nga betoni i armuar; 

- dallon pllakat e parafabrikuara  nga betoni i armuar; 

- dallon sistemet e meskatit nga druri; 

- dallon sistemet e meskatit nga çeliku; 

- dallon llojet e trajeve nga betoni i armuar; 

- dallon llojet e trajeve nga druri; 

- dallon llojet e trajeve nga çeliku; 

- bënë përllogaritjen e sasisë së materialit; 

- bëjë skica të thjeshta si bëhet ndërtimi i konstruksioneve horizontale.  
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- bëjë shenimin e plakes dhe trajeve  ku duhet te ndërtohet; 

- përzgjedh veglat dhe mjetet e punës; 

- përgatit kallëpin për pllakë dhe tra;  

- bëjë llogaritjen 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. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

− Pyetje - përgjigje me shkrim- 

− Pyetje - përgjigje me gojë, 

− Listë kontrolli, 

− Informata kthyese, 

− Teknika e vrojtimit, 

− Demostrimi. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

− 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. 

 

 

RM5: 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;  

– bëj llogaritjen  shkallëve;  

– tregojë format e shkallëve; 

– tregojë mënyrën e mbështetjes së shkallëve 

– 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: 

– dallon llojet e shkallëve sipas pozitës;  

– tregojn format e shkallëve; 

– tregojn mënyrën e mbështetjes së shkallëve 

– tregojn si punohen shkallët prej betoni të armuar. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– kryen  llogaritjen  shkallëve; 
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– 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- 

− Listë kontrolli, 

− Informata kthyese, 

− Teknika e vrojtimit, 

− Vizatime të shkallëve 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

− 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. 

 

 

 

RM6: Nxënësi dallon llojet e pullazeve dhe llojet e mbulesave  

 

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

– shpjegoj rëndësin që ka pullazi;  

– tregoj llojet dhe format e pullazeve; 

– numroj elementet e pullazit; 

– dalloj konstruksionet mbajtëse të pullazit; 

– dalloj pullazet me varëse; 

– dalloj  pullazet me karrigë; 

– 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: 

– shpjegon rëndësin që ka pullazi; 

– tregon llojet dhe format e pullazeve; 

– numron elementet e pullazit; 

– dallon konstruksionet mbajtëse të pullazit; 

– dallon pullazet me varëse; 

– dallon  pullazet me karrigë; 

– tregon llojet e mbulesave të pullazit. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– piketon vendet  ku 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; 

– përgaditë mjetet e punës; 

– ben 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. 

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: informime për politikat e personelit 

− 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  

 

“ Hyrje në ndërtimtari  ” 

 Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Teknik i Izolimit të Ndërtesave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

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

 

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

RM2: Nxënësi dallon llojet e ndërtimeve të ulëta. 

RM3: Nxënësi dallon llojet e ndërtimeve të larta. 

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

RM5: Nxënësi përshkruan sigurin dhe shendetin në punë.   

 

  

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

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

– shpjegojë ndërtimtarin si kërkesë, profesion dhe fushë ekonomike ; 

– shpjegojë rrejedhen e ndërtimeve nga ndërtimet e para deri të ndërtesat bashkëkohore; 

– përshkruaj objekte të njohura në botë; 

– emertoj objektet sipas destinimit; 

– dallojë ndërtimtarin e ulët; 

– dallojë ndërtimtarin e lart. 

Kushtet e nevojshme:  

 

– Tabela; 

– Projektori me transparent; 

– Fotografi-slajde të objekteve dhe të konstruksioneve; 

– Katalogë për objekte të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

– shpjegojn ndërtimtarin si kërkes, profesion dhe fushë ekonomike ; 

– shpjegojn rrejedhen e ndërtimeve nga ndërtimet e para deri të ndërtesat  bashkëkohore; 

– përshkruan objekte të njohura në botë; 

– emerton objektet sipas destinimit; 

– dallojn ndërtimtarin e ulët ; 

– dallojn ndërtimtarin e lart. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– identifikon ndërtesat sipas funksionit; 

– identifikon objekte të njohura në botë: 

– emërton ndërtesat sipas llojit të ndërtimit. 

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: 

− Pyetje - përgjigje me shkrim- 

− Pyetje - përgjigje me gojë, 

− Listë kontrolli, 

− Informata kthyese, 

− Teknika e vrojtimit, 

− Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

– 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 objektit në përgjithësi. 

 

 

  RM2: Nxënësi dallon llojet e ndërtimeve të ulëta.  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

– shpjegoj ndërtimin e ulët; 

– interpretoj llojet e ndërtimit të rrugëve,trotuarve dhe parkingjeve; 

– dallojë llojet e ndërtimit të parqeve; 

–  dallojë infrastrukturen hekurudhore; 

–  dallojë ndërtimet e kanalizimeve dhe ujësjellsit; 

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

–  tregojë ndërtimet e urave; 

–  tregojë ndërtimet e tuneleve; 

Kushtet e nevojshme:  

–  Tabela; 

–  Projektori me transparent; 

–  Fotografi - sllajde të ndryshme të rrugve, trotuareve, parkingjeve, parqeve, hekurudhave, 

kanalizimeve, ujësjellsit, kanalet të ujërave, rregullime lumenjesh,urave , tuneleve etj, 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

– shpjegon ndërtimin e ulët; 

– interpreton llojet e ndërtimit të rrugëve,trotuarve dhe parkingjeve; 

– dallon llojet e ndërtimit të parqeve; 

– dallon infrastrukturen hekurudhore; 

– dallon ndërtimet e kanalizimeve dhe ujësjellsit; 

– dallon ndërtimet e kanaleve të ujit dhe rregullimet e lumenjeve; 

– tregon ndërtimet e urave; 

– tregon ndërtimet e tuneleve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 
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– identifikon ndërtimet e ulët; 

– shpjegon llojet dhe rendesin e ndërtimit të rrugëve,trotuarve dhe parkingjeve; 

– tregon llojet e ndërtimit të parqeve; 

– tregon ndertimet infrastruktures hekurudhore; 

– shpjegon  ndërtimet e kanalizimeve dhe ujsjellsit dhe rëndesin e tyre; 

– tregon ndërtimet e kanaleve të ujit dhe rregullimet e lumenjeve; 

– tregon ndërtimet e urave; 

– tregon ndërtimet e tuneleve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−  Komunikimi; 

−  Bashkëpunimi; 

−  Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−  Mbledh dhe përpunon  informata; 

−  Të menduarit logjik; 

−  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; 

−  Demonstrim i shkathtesive praktike ne lemin e muratimit. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

–  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 formateve të mureve në ndërtimtari si dhe shpjegojë rastet më të thjeshta të 

mundura të paraqitjes së konstruktimit të mureve. 

   

  RM3: Nxënësi dallon llojet e ndërtimeve të larta.  

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

– tregojë llojet e ndërtimeve të larta; 

– dallojë ndërtimin e objekteve të banimit individual dhe kolektiv; 

– dallojë ndërtimin e objekteve afariste ; 

– dallojë ndërtimin e objekteve industriale ; 

– dallojë ndërtimin e objekteve me rëndesi të veçant: shkollat , spitalet etj ; 

– dallojë ndërtimin e objekteve rekreacionit dhe sportive. 

Kushtet e nevojshme:  

–  Tabela; 

–  Projektori me transparent; 

–  Fotografi –sllajde të ndryshme të objekteve banimi , afariste, industrial, shkolla, spitale, 

objekte rekreacioni,sportive etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi 
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– tregojn llojet e ndërtimeve të larta; 

– dallon ndërtimin e objekteve të banimit individual dhe kolektiv; 

– dallon ndërtimin e objekteve afariste ; 

– dallon ndërtimin e objekteve industriale ; 

– dallon ndërtimin e objekteve me rëndesi të veçant: shkollat , spitalet etj ; 

– dallon ndërtimin e objekteve rekreacionit dhe sportive. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– identifikon ndërtimet e larta; 

– shpjegon llojet e ndërtimit të objekteve të banimit individual dhe kolektiv, objekteve    

 afariste, objekteve industrial, objekteve me rëndesi të veçant: shkollat , spitalet etj,  

 objekteve rekreacionit dhe sportive. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

–  Komunikimi; 

–  Bashkëpunimi; 

–  Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

–  Mbledh dhe përpunon  informata; 

–  Të menduarit logjik; 

–  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. 

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  shpjegojë rolin dhe rëndësinë e 

llojit të shtyllave në konstruksion. 

 

 

  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 ; 

– dallojë konstruksionet nga betoni; 

– dallojë konstruksionet nga druri; 

– dallojë konstruksionet metalike; 

– dallojë konstruksionet mikste. 

Kushtet e nevojshme:  

–    Tabela; 

–    Projektori me transparent; 

– Klasë-mjedisë punues; 

–    Fotografi –sllajde; 

–    Projekte kryesore të konstruksionet e ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi 
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– tregojn llojet e ndërtimeve (konstruksioneve) sipas materialit ; 

– dallojn konstruksionet nga betoni; 

– dallojn konstruksionet nga druri; 

– dallojn konstruksionet metalike; 

–    dallojn konstruksionet mikste. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– identifikon ndërtimet sipas materialit; 

– shpjegon llojet e konstruksioneve nga betoni, konstruksionet nga druri, konstruksionet     

         metalike, konstruksionet mikste. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−    Komunikimi; 

−    Bashkëpunimi; 

−    Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−    Mbledh dhe përpunon  informata; 

−    Të menduarit logjik; 

−    Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 

−    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. 

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 të  shpjegojë rolin dhe rëndësinë e 

themeleve në konstruksion. 

 

 

 

  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; 

–    tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të kokës; 

–    tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të fytyrës dhe syve; 

–    tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të organeve të dëgjimit;  

–    tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të organeve të frymëmarrjes; 

–    tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të duarve; 

–    tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të këmbeve; 

–    tregoj mjete dhe pajisjet për mbrojtje të trupit. 

Kushtet e nevojshme:  
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–    Tabela; 

–    Projektori me transparent; 

– Klasë-mjedisë punues; 

–    Fotografi –sllajde ; 

–    Mjete mbrojtse demostruese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi 

–    shpjegon rëndesin e siguris dhe shendetit në punë; 

–    tregon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të kokës; 

–    tregon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të fytyrës dhe syve; 

–    tregon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të organeve të dëgjimit;  

–    tregon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të organeve të frymëmarrjes; 

–    tregon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të duarve; 

–    tregon mjete dhe pajisjet për mbrojtje të këmbeve; 

– tregon mjete dhe pajisjet 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; 

−    Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 

−    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. 

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 të  shpjegojë rolin dhe rëndësinë e 

themeleve në konstruksion 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

 “Materialet ndërtimore” 

Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  24.5 Kredi (245 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

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

Vlera e Kredive të Modulit:  14 Kredi (140 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK, shkalla V 

RM1: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të materialeve prej gurit natyror, prodhimet prej    

          argjille (qeramike) dhe prodhimet silikate, qëllimin dhe mënyrën përdorimit të tyre;  

RM2: Nxënësi përshkruan lëndët bituminoze, materialet plastike dhe të qelqit;  

RM3: Nxënësi përshkruan materialet termoizoluese dhe akustike;  

RM4: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të materialeve lidhëse organike dhe joorganike; dhe  

           mënyrën e pregaditjes së llaçit dhe llojet e llaçërave;  

RM5: Nxënësi përshkruan betonin si material ndërtimor;  

RM6: Nxënësi përshkruan metalet vetitë dhe llojet e tyre. 

 

 

 

RM1: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të materialeve prej gurit natyror, prodhimet prej   

           argjille (qeramike) dhe prodhimet silikate, qëllimin dhe mënyrën përdorimit të tyre;  

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

–   njehë llojet e mineraleve dhe vetitë e tyre;  

–   njehë mënyrën e krijimit të shkëmbinjëve dhe llojet e tyre;  

–   tregojë mënyrën e përpunimit të gurit;  

–   dallojë tullat e plota nga ato me zgavra;  

–   dallojë tullat nga blloqet dhe tjegullat;  

–   dallojë llojet e argjilës dhe vetitë e tyre;  

–   tregojë mënyrën e përdorimit të pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme;  

–   tregojë mënyrat e mbrojtjes së dëmtimit të sipërfaqeve të veshura me gurë, blloqe, tjegulla 

dhe qeramikë.  

–   njehë dhe klasifikoj llojet e prodhimeve silikate;  

–   dallojë llojet e tullave dhe të blloqeve silikate;  

–   tregojë veçoritë e pllakave silicate. 

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 materialeve ndërtimore; 

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

në lakim,rezistences në prerje dhe fortësisë së materialeve me aksesor adekuate; 

–   Katalog të prodhimeve të materialeve ndërtimore – me përmbajtje të cilësive mekanike të 

tyre. 



 

P
ag

e5
1

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   njehë llojet e mineraleve dhe vetitë e tyre;  

–   njehë mënyrën e krijimit të shkëmbinjëve dhe llojet e tyre;  

–   njehë dhe klasifikoj llojet e prodhimeve silicate. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   tregon mënyrën e përpunimit të gurit;  

–   dallon tullat e plota nga ato me zgavra;  

–   dallon tullat nga blloqet dhe tjegullat;  

–   dallon llojet e argjilës dhe vetitë e tyre;  

–   tregon mënyrën e përdorimit të pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme;  

–   tregon mënyrat e mbrojtjes së dëmtimit të sipërfaqeve të veshura me gurë, blloqe, tjegulla 

dhe qeramikë; 

–   dallon llojet e tullave dhe të blloqeve silikate;  

–   tregon veçoritë e pllakave silicate. 

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: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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. 

 

 

 

RM2: Nxënësi përshkruan lëndët bituminoze, materialet plastike dhe të qelqit; 

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

–   shpjegojë bitumenin;  

–   tregojë prodhimet prej bitumeni;  

–   përshkruajë mbulesat me bazë bituminoze  

–   shpjegojë plastmasën;  

–   dallojë polirasterin dhe prodhimet prej polirasteri;  

–   përshkruajë tubacionet prej plastmase;  
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–   përshkruajë materialet izoluese prej plastmase dhe  

–   shpjegojë qelqin dhe llojet e tij;  

–   shpjegojë përpunimi i qelqit dhe produktet qelqore;  

–   dallojë llojet e qelqeve sipas pammjeve dhe sipas qëllimit.  

Kushtet e nevojshme: 

−   Klasa; 

−   Projektor; 

−   Laboratori dhe punëtoria; 

−   Mostra të materialeve bitumenoze, plastike dhe qelqit; 

−   Kataloge të prodhimeve të materialeve bitumenoze, plastike dhe qelqit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   shpjegon bitumenin;  

–   përshkruan mbulesat me bazë bituminoze;  

–   shpjegon plastmasën;  

–   përshkruan tubacionet prej plastmase dhe silikate;  

–   përshkruan materialet izoluese prej plastmase;  

–   shpjegon qelqin dhe llojet e tij;  

–   shpjegon përpunimi i qelqit dhe produktet qelqore.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   tregon prodhimet prej bitumeni;  

–   dallon polirasterin dhe prodhimet prej polirasteri;  

–   klasifikon llojet e prodhimeve silikate;  

–   dallon llojet e tullave dhe të blloqeve silikate;  

–   tregon veçoritë e pllakave silicate;  

–   dallon llojet e qelqeve sipas pammjeve dhe sipas qëllimit.  

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: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

−   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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 RM3: Nxënësi përshkruan materialet termoizoluese dhe akustike; 

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

–   shpjegojë materialet termoizoluese;  

–   dallojë materialet termoizoluese në baza sintetike – gjeotekstile;  

–   përshkruajë leshin mineral (qelqin);  

–   përshkruajë stiroporet;  

–   shpjegojë materialet akustike në përgjithësi;  

–   dallojë materialet akustike;  

–   tregojë materialet e ngurta akustike dhe termoizoluese;  

–   përshkruajë kombinimin e materialeve akustike.  

Kushtet e nevojshme: 

−   Klasa; 

−   Projektor; 

−   Laboratori dhe punëtoria; 

−   Mostra të materialeve termoizoluese dhe zeizoluese; 

−   Kataloge të prodhimeve të materialeve termoizoluese dhe zeizoluese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   shpjegon materialet termoizoluese;  

–   përshkruan leshin mineral (qelqin);  

–   përshkruan stiroporet;  

–   shpjegon materialet akustike në përgjithësi;  

–   përshkruan kombinimin e materialeve akustike.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   dallon materialet termoizoluese në baza sintetike – gjeotekstile;  

–   dallon materialet akustike;  

–   tregon materialet e ngurta akustike dhe termoizoluese.  

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 grupe. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   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: informime për politikat e personelit  
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−   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. 

 

 

 

RM4: Nxënësi përshkruan vetitë kryesore të materialeve lidhëse organike dhe joorganike; dhe  

           mënyrën e pregaditjes së llaçit dhe llojet e llaçërave;  
Kriteret e vlerësimit të nxënësitë: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

–   përshkruajë llojet dhe vetitë e materialeve lidhëse joorganike;  

–   dallojë prodhimet me materiale lidhëse joorganike;  

–   njehë teknologjinë e prodhimit dhe shuarjes se gëlqeres;  

–   identifikojë llojet dhe vendin e përdorimit te gëlqeres;  

–   përshkruajë mënyren e përzgjedhjes se rërës me granulacion nga 0-1mm;  

–   shpjegojë elementet e prodhuara nga allçia;  

–   dallojë elementet dhe prodhimet prej allçie;  

–   përzgjedhë materialin lidhës (gëlqeren dhe çimenton);  

–   zbatojë raportin e përzierjes (1:3:9); (1:6); (1:5);  

–   përcaktojë konsistencën e llaçit;  

–   përziejë llaçin me mikser;  

–   përziejë dhe përgadisë materialin për formimin e llaçit për muratim;  

–   përzgjedhë materialin e thatë të përgatitur nga tregu;  

–   përziejë dhe përgatit materialin për suvatim me makinën e suvatimit;  

–   dallojë materialet lidhëse me bazë gjipsi;  

–   përgadisë llaçin nga betoni, hidroizolues, zjarrëqëndrues;  

–   formojë llaçin e vazhduar për muratime me tulla dhe blloqe;  

–   formojë llaçin gëlqeror për suvatimin e mureve;  

–   formojë llaçin e çimentos për suvatimin e mureve në nyjat sanitare;  

–   formojë llaçin për suvatim me makinë;  

–   zbatojë rregullat për mbrojtje në punë dhe për mbrojtje të mjedisit.  

Kushtet e nevojshme: 

−   Klasa; 

−   Projektor; 

−   Laboratori dhe punëtoria; 

−   Mostra të materialeve lidhëse organike dhe inorganike (Bitumenet, gëlqere e shuar dhe guri   

  gëlqeror me allqija,ciment, dhe ngjitësave të ndryshme); 

−   Kataloge të prodhimeve të lëndeve lidhëse organike dhe inorganike. 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përshkruan llojet dhe vetitë e materialeve lidhëse joorganike;  

–   njehë teknologjinë e prodhimit dhe shuarjes se gëlqeres;  

–   përshkruan mënyren e përzgjedhjes se rërës me granulacion nga 0-1mm;  

–   shpjegon elementet e prodhuara nga allçia;  

–   përzgjedhë materialin lidhës (gëlqeren dhe çimenton).  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

P
ag

e5
5

 

–   dallon prodhimet me materiale lidhëse joorganike;  

–   identifikon llojet dhe vendin e përdorimit te gëlqeres;  

–   dallon elementet dhe prodhimet prej allçie;  

–   zbaton raportin e përzierjes (1:3:9); (1:6); (1:5) ;  

–   përcakton konsistencën e llaçit;  

–   përzien llaçin me mikser;  

–   përzien dhe përgadit materialin për formimin e llaçit për muratim;  

–   përzgjedh materialin e thatë të përgatitur nga tregu;  

–   përzien dhe përgatit materialin për suvatim me makinën e suvatimit;  

–   dallon materialet lidhëse me bazë gjipsi;  

–   përgaditë llaçin nga betoni, hidroizolues, zjarrëqëndrues;  

–   formon llaçin e vazhduar për muratime me tulla dhe blloqe;  

–   formon llaçin gëlqeror për suvatimin e mureve;  

–   formon llaçin e çimentos për suvatimin e mureve në nyjat sanitare;  

–   formon llaçin për suvatim me makinë;  

–   zbaton rregullat për mbrojtje në punë dhe për mbrojtje të mjedisit.  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Përgaditja; 

−   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: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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 veqant betonin. 

−   Njeh përbërësit dhe dozaturat e materialve përbërës të llojeve te ndryshme të betoneve sipas  

  klases. 

−   Të dalloj në esencë llojet e betoneve sipas klasave. 

−   Të njeh dhe përshkruaj rregullat dhe parametrat teknik të përgaditjes 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. 
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RM5: Nxënësi përshkruan betonin si material ndërtimor;   

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

–   shpjegojë historikun e betonit si material ndërtimi;  

–   përshkruajë llojet e betoneve;  

–   shpjegojë dhe paraqesë se si formohen betonet normale, betonet e lehta dhe ato speciale;  

–   përshkruajë elementet e parafabrikuara prej betoni;  

–   paraqesë mënyrën e aplikimit të betonit në objekte ndërtimore;  

Kushtet e nevojshme: 

−   Klasa; 

−   Projektor; 

−   Laboratori dhe punëtoria me pajise adekuate; 

−   Mostra të materialeve te betonit; 

−   Materialet per prodhimin e betonit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   shpjegon historikun e betonit si material ndërtimi;  

–   përshkruan llojet e betoneve;  

–   shpjegon betonin normal, betonet e lehta dhe ato speciale;  

–   përshkruan elementet e parafabrikuara prej betoni.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   paraqet se si formohen betonet normale,betonet e lehta dhe ato speciale;  

–   paraqet mënyrën e aplikimit të betonit në objekte ndertimore.  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Përgaditja; 

−   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: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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 qëshpjegon qëllimin dhe rëndësinë  

  e njohjes së materialeve ndërtimore me theks të veqant betonin. 

−   Njeh përbërësit dhe dozaturat e materialve përbërës të llojeve te ndryshme të betoneve sipas  
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  klases. 

−   Të dalloj në esencë llojet e betoneve sipas klases. 

−   Të njeh dhe përshkruaj rregullat dhe parametrat teknik të përgaditjes dhe mirmbajtjes së  

  mostres shqyrtuese të betonit. 

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

−   Të zbatoj receten e parashkruar të faktorit ujë-çimento dhe te përcaktoj masat e përbërësve. 

 

 

 

RM6: Nxënësi përshkruan metalet vetitë dhe llojet e tyre  

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

–   përshkruajë vetitë fizike, mekanike, teknologjike të metaleve;  

–   dallojë llojet e metaleve;  

–   tregojë mënyrën e aplikimit të metaleve në enterier dhe industrin e mobiljeve;  

–   dallojë lidhjet e metalit me bulon, kuja, susta, ribatina, saldim, presim.  

Kushtet e nevojshme: 

−   Klasa; 

−   Projektor; 

−   Laboratori dhe punëtoria me pajise adekuate; 

−   Mostra të materialeve metalike; 

−   Kataloge nga prodhimet e metaleve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përshkruan vetitë fizike, mekanike, teknologjike të metaleve;  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   dallon llojet e metaleve;  

–   tregon mënyrën e aplikimit të metaleve në enterier dhe industrin e mobiljeve;  

–   dallon lidhjet e metalit me bulon, kuja, susta, ribatina, saldim, presim.  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Përgaditja; 

−   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: 

−   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: informime për politikat e personelit  
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−   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 qëshpjegon qëllimin dhe rëndësinë  

  e njohjes së materialeve ndërtimore me theks të veqant betonin. 

−   Njeh përbërësit dhe dozaturat e materialve përbërës të llojeve te ndryshme të betoneve sipas  

  klases. 

−   Të dalloj në esencë llojet e betoneve sipas klases. 

−   Të njeh dhe përshkruaj rregullat dhe parametrat teknik të përgaditjes dhe mirmbajtjes së  

  mostres shqyrtuese të betonit. 

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

−   Të zbatoj receten e parashkruar të faktorit ujë-çimento dhe te përcaktoj masat e përbërësve. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

“TIK” 

Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “TIK”, 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 konceptet bazë të bazës së të dhënave 

 

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

–   kuptoj konceptet themelore të bazës së të dhënave; 

–   listoj objektet themelore në bazën e të dhënave;  

–   shpjegoj tabelat (ang. table), regjistrimet (ang. records), fushat (ang.fields),  

–   çelësat primar dhe indeksin; 

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

–   vendos rregullat e validitetit; 

–   shpjegoj llojet e relacioneve ndërmjet tabelave; 

–   përdor vegla për krijimin dhe menaxhimin e bazës së të dhënave 

–   planifikoj një bazë të thjeshtë të dhënash; 

–   dizajnoj një bazë të thjeshtë të dhënash. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Materiale konkretizimi; 

−   Listat e të dhënave; 

−   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. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 
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−   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; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme;  

−   Detyra të shtëpisë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 krijoj tabela, të bëjë  

  ndërrimin e modeve te punes ne tabele, zgjedhë veçorite dhe tiparet e fushës,   

  planifikon bazen e të dhënave etj. 

 

 

 

 

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

 

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

–   shpjegoj pyetësorët (queryes); 

–   shpjegoj rolin e pyetësave dhe përdorimin e tyre; 

–   klasifikoj pyetësorët (queryes); 

–   krijoj pyetësorë mbështetur në të dhënat e tabelave të krijuara; 

–   përcaktoj kritere të ndryshme në pyetësorë; 

–   përdor shembuj të ndryshëm për  llogaritje me ndihmën e pyetësorëve; 
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–   zbatoj kritere komplekse në pyetësor për marrjen e informacioneve të ndryshme; 

–   demonstroj zotësinë që përmes pyetësit (query) dhe veglave për selektim dhe 

sortim; 

–   të prezantojë të dhënat e dëshiruara nga një bazë të dhënash. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Listat e të dhënave; 

−   Qasja në internet . 

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; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  
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−   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 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 nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

–   shpjegoj rolin e formës në editimin dhe manipulimin me të dhënat e tabelave; 

–   krijoj forma (forms); 

–   përdor vegla të ndryshme (psh. listat list box, combo box, button etj.) dhe ti vendos   

  në formë; 

–   modifikoj hederin dhe futerin (header and footer) në formë; 

–   shpjegoj krijimin e raporteve (reports); 

–   klasifikoj grupimin e të dhënave, sortimin etj.,  në fusha të veçanta; 

–   dizajnoj raporte të ndryshme për nxjerrjen e informatave; 

–   demonstroj krijimin dhe modifikimin e formës dhe raportit; 

–   demonstroj finalizimin e një baze të dhënash. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri;  

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, Listat eksperimentuese, Veglat për  

  eksperimentim dhe instrumentet për matje etj.); 

−   Listat e të dhënave; 

−   Qasja në internet. 

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 informatave; 

–   demonstron krijimin dhe modifikimin e formës dhe raportit; 

–   demonstron finalizimin e një baze të dhënash. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
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−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar; 

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 krijoj, dizajnoj,  

  menaxhoj dhe manipuloj më nje bazë të të dhënave. 

 

 

 

RM4: Nxënësi përshkruan konceptet themelore të rrjetit kompjuterik LAN  

 

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

–   kuptoj rëndësinë e rrjeteve kompjuterike; 

–   përshkruaj llojet e rrjeteve kompjuterike; 

–   përshkruaj  mediumet  e rrjeteve kompjuterike; 

–   tregoj për rrjetet bus, ethernet, star, token ring; 

–   tregoj standardet e rrjeteve kompjuterike ieee 802.1, eia/tia 568; 

–   krahasoj  modelet e  rrjeteve osi, tcp/ip; 

–   shpjegoj tcp/ip protokollet; 

–   shpjegonj klasat a, b, c, d dhe e; 

–   interpretoj projektin e instalimeve te rrjeteve kompjuterike; 

–   montoj kabllot ne konektore; 

–   montoj pajisjet aktive; 

–   kryej lidhjen e  rrjetit lan me wan; 

–   konfiguroj ruterin për wifi. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Listat e të dhënave; 
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−   Qasja në internet. 

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 i tyre  

–   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; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme;  

−   Prezentime të ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  
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−   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 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 nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

–   analizoj 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.; 

–   kryej kuotimin dhe shenjëzimin e pozicioneve të nevojshme; 

–   përzgjedh kabllo, kanale/tuba, priza, konektorë, kuti (kuadrante), etj.;  

–   bëjë matjen dhe prerjen e kanaleve plastike/tubave, kabllove; 

–   vendos kanalet plastike/tubat, etj.; 

–   kryej matje të sakta, prerje të kabllove etj.; 

–   shtrij dhe fiksoj  kabllo sipas projektit; 

–   kontrolloj - testoj gjendjen fizike të kabllove; 

–   lidh kabllin UTP me konektorin RJ-45 sipas rregullave dhe standardeve; 

–   kontrolloj dhe testoj lidhjen me metoda dhe pajisje adekuate; 

–   përdor switchin për realizimin e rrjetit LAN; 

–   instaloj dhe konfiguroj softuerin e rrjetit LAN (IP adresat etj.); 

–   konfiguroj ruterin; 

–   instaloj dhe konfiguroj modemin; 

–   zbaton rregullat e sigurisë. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Listat e të dhënave; 

−   Qasja në internet. 

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 switchin për realizimin e rrjetit LAN; 
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–   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 switchin 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; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 në përpilimin e algoritmeve  

  për zgjedhjen e problemeve të ndryshme nga jeta e përditshme dhe nga profesioni . 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

Ndërmarrësi 

“Organizimi dhe Ekonomia i ndërtimit” 

 Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Teknik i Izolimit të Ndërtesave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit,“Organizimi dhe Ekonomia 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 nxënësit: 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; 

– 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; 

– 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); 

– 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; 

– përshkruajë përmbajtjen e një plani të thjeshtë biznesi; 

– përshkruajë format ligjore të firmave (subjekt fizik, partneritet, kompani me përgjegjësi të 

kufizuar), përparësitë dhe mangësitë kryesore të çdo forme; 

– tregojë se cila është forma ligjore më e përhapur për organizimin e ndërmarrjeve 

ndërtimore në kosovë; 

– 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. 
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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; 

– 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: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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. 
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  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 nxënësit: 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;  

−   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.); 

−   dallojë veçoritë e organizimit të ndërmarrjeve ndërtimore dhe të shpjegojë shkaqet e këtyre  

  veçorive. 

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 rëndësin 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: 

−   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: informime për politikat e personelit  
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−   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 nxënësit: 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. 

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: 
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−   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. 

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  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 nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë 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; 
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−    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: 

–   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 të shpjegojë mënyra të thjeshta të 

llogaritjes së kostos së ndërtimit të një ose më shumë pozicioneve. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

“AutoCAD- Disenjimi me ndihmën e kompjuterit” 

 Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “AutoCAD- Disenjimi me ndihmën e kompjuterit”, 

klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it  për lëmit teknike (inxhinierike) në përgjithësi 

dhe kryen veprime përgatitore   

RM2: Nxënsësi shpjegon mënyrën e krijimit të shtresave –layers dhe përdorimin e tyre; 

RM3: Nxënësi shpjegon rëndësinë dhe mënyrën e përdorimit të komandave për vizatim nga 

menyja rënëse ,,DRAW,,   

RM4: Nxënësi shpjegon rëndësinë dhe mënyrën e përdorimit të komandave për vizatim nga 

menyja rënëse ,,MODIFY,,   

RM5: Nxënësi përshkruan rëndesinë dhe përdorimin e kriterit OSNAP, veglave ZOOM dhe 

veglave për KUOTIM-DIMENSIONIM. 

RM6:Nxënësi vizaton me Auto-CAD një objekt që lidhet me profesionin përkatës. 

 

 

 

RM1: Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it  për lëmit teknike (inxhinierike) në  

           përgjithësi dhe kryen veprime përgatitore   

 

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

−   përshkruaj qëllimin dhe rëndësinë e programit të autoCAD-it në lëminë teknike  

  (inxhinierike); 

−   dalloj elementet në dritaren e programit; 

−   demonstroj hapjen dhe mbylljen e programit; 

−   demonstroj perzgjedhjen dhe perdorimin e kutive – toolbars; 

−   krijoj figura, forma sipas llojit te veglës. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri I pajisur me programin e AutoCAD-it; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

−   dallon dritaren e programit; 

−   kupton rolin dhe rëndësinë e përdorimit të programit të “autoCAD-it”; 

−   njeh dritaren e programit; 

−   tregon hapjen dhe mbylljen e programit; 

−   shpjegon përdorimin e kutive – toolbars. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 
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–   demonstron hapjen dhe mbylljen e programit; 

–   demonstron përzgjedhjen kutive-toolbars; 

–   demonstron përdorimin e kutive – toolbars. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   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; 

−   Demonstrimi I punës. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 në njohuritë e përgjithshme  

  të disenjimit me kompjuter, hapja dhe mbyllja e programit, elementet e ekranit,  

  përzgjedhja dhe përdorimi I kutive toolbars, etj. 

 

 

 

 

RM2: Nxënsësi shpjegon mënyrën e krijimit të shtresave –layerëve dhe përdorimin e  

           tyre; 

 

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

−   përshkruaj qëllimin dhe rëndësinë e shtresave-layerëve në programin e autoCAD-it;  

−   shpjegoj kutinë e veçorive- shtresave; 

−   shpjegoj dritaren për krijimin dhe editimin e layerëve; 

−   shpjegoj dritaren për zgjedhjen e ngjyrës; 

−   krijoj shtresa-layerë. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri I pajisur me programin e AutoCAD-it; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.). 



 

P
ag

e7
5

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përkufizon kuptimin dhe rëndësinë e shtresave-layerëve; 

–   shpjegon mënyren e krijimit të shtresave-layerëve; 

–   shpjegon mënyrën e përdorimit të shtresave-layerëve; 

–   demonstron krijimin dhe përdorimin e shtresave-layerëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   krijimi i shtresave-layerëve; 

−   përdorimi i layerëve në detyra të ndryshme. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi I punës. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 në krijimin e shtresave- 

  layerëve, përdorimin dhe zbatimin e layerëve në detyra të ndryshme, etj. 

 

 

 

RM3: Nxënësi shpjegon rëndësinë dhe mënyrën e përdorimit të komandave për  

           vizatim nga menyja rënëse ,,DRAW,,   

 

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

−   përshkruaj qëllimin dhe rëndësinë e menysë rënëse DRAW në programin e  

  AutoCAD-it ; 

−   përshkruaj mënyren e përdorimit të pikës (Point); 

−   përshkruaj mënyren e përdorimit të vijës (Line); 

−   përshkruaj mënyren e përdorimit të vijës së përbërë (Polyline);  

−   përshkruaj mënyren e përdorimit të drejtëzës  (Construction line);  

−   përshkruaj mënyren e përdorimit të vijës paralele (Multiline);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për vizatimin e drejtkëndëshit (Rectangle);   
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−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për vizatimin e harkut (Arc);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për vizatimin e rrethit (Circle);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për vizatimin e shumëkëndëshit (Polygon);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për vizatimin e elipsës (Ellipse);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për vizatimin e harkut eliptikë (Elipse arc);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për vizatimin e vijës së lakuar (Spline);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për vizatimin e bllokut (Make block);  

−   përshkruaj insertimin e bllokut (Insert block);   

−   shpjegoj përdorimin veglës për vendosjen e vijëzimeve-shrafurave (Hetch);   

−   shpjegoj përdorimin e komandës Regjion (Region);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për tekst (Text);  

−   shpjegoj përdorimin komandës Donut dhe Sketch;  

−   shpjegoj përdorimin komandës Revcloud;   

−   shpjegoj përdorimin komandës Wipeout. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri I pajisur me programin e AutoCAD-it; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

−   shpjegon rëndësinë e veglave-komandave për vizatim nga menyja rënëse DRAW;  

−   shpjegon mënyrën e përdorimit të veglave për vizatim me kompjuter;   

−   demonstron mënyrën e përdorimit të veglave për vizatim me kompjuter;  

−   kombinon përdorimin e veglave;  

−   krijon (dizajnon) figura dhe forma të ndryshme të thjeshta. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   përdorimi i veglave–komandave për vizatim; 

−   kombinimi i veglave-komandave për vizatim; 

−   punimi i figurave, formave të thjeshta të ndryshme sipas llojit të veglës-komandës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar; 

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi I punës-detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
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−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 në përdorimin e veglave- 

  komandave për vizatimin e figurave të ndryshme sipas veglës-komandës së  

  zgjedhur për punë, etj. 

 

 

 

 

 

RM4: Nxënësi shpjegon rëndësinë dhe mënyrën e përdorimit të komandave për 

vizatim nga menyja rënëse ,,MODIFY,,   

 

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

−   përshkruaj qëllimin dhe rëndësinë e menysë rënëse MODIFY në programin e  

  AutoCAD-it;  

−   përshkruan rëndësinë e veglave-komandave për modifikim; 

−   shpjegoj përdorimin e komandës për fshirje (Erase);   

−   përshkruaj selektimin  objektit;   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për kopjimin e objekteve (Copy);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për pasqyrimin e objekteve (Mirror);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për kopjimin e paraleleve të objekteve  

  (Ofsset);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për grumbullimin e objekteve (Array);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për zhvendosjen (lëvizjen) e objekteve  

  (Move);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për rrotullimin e objekteve në rrafsh 

(Rotate);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për zmadhimin apo zvogëlimin e objekteve  

  (Scale);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për zgjatjen e objekteve (Stretch);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për zgjatjen e vijave (Lengthen);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për prerjen (shkurtimin) e objekteve (Trim);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për zgjatjen e objekteve (Extend);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për ndarje të objekteve (Break at Point);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për fshirje të pjesërishme të objekteve  

  (Break);  

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për rrëzimin e teheve të objekteve 

(Chamfer);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për rrumbullaksimin e teheve të objekteve  

  (Fillet);   

−   shpjegoj përdorimin veglës-komandës për zbërthimin e objekteve (Explode). 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri I pajisur me programin e AutoCAD-it;  
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−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

−   njeh qëllimin e përdorimit të veglave për modifikim; 

−   shpjegon mënyrën e përdorimit të komandave për modifikim (ndryshim) me    

  kompjuter; 

−   demonstron mënyrën e përdorimit të komandave për modifikim (ndryshim) me  

  kompjuter; 

−   kombinon përdorimin e këtyre komandave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   demonstron përdorimin e komandave për modifikim; 

−   kombinon përdorimin e këtyre komandave; 

−   krijon (disenjon) modifikime (ndryshime) të figurave të thjeshta; 

−   aplikon komandat në projekte të ndryshme. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi I punës-detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−    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, zgjidhje të shumëfishta  

−    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 në përdorimin e veglave-

komandave për modifikime e figurave të ndryshme sipas veglës-komandës së 

zgjedhur për punë, etj. 
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RM5: Nxënësi përshkruan rëndesinë dhe përdorimin e kriterit OSNAP, veglave 

           ZOOM dhe veglave për KUOTIM-DIMENSIONIM. 

 

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

−   shpjegoj rëndësinë e veglave –komandave; 

−   përshkruaj përdorimin e kriterit OSNAP; 

−   shpjegoj rëndësinë e përdorimit të kriterit OSNAP; 

−   përshkruaj përdorimin e kutisë së veglave ZOOM; 

−   përshkruaj përdorimin e kutisë së veglave për KUOTIM-DIMENSIONIM; 

−   shpjegoj stilet e kuotimit (dimensionimit); 

−   shpjegoj matjet e distancave dhe të sipërfaqeve. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri I pajisur me programin e AutoCAD-it; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

−   kupton rëndësinë e veglave;  

−   demonstron përdorimin e kriterit OSNAP; 

−   demonstron përdorimin e veglave ZOOM; 

−   demonstron përdorimin e veglave për KUOTIM-DIMENSIONIM; 

−   njeh stilet e dimensionimit; 

−   njeh matjen e distancave dhe të sipërfaqeve.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   gjen pika dhe lidhë objekte me saktësi të madhe;   

−   bënë zmadhimin apo zvogëlimin e objektit dhe pjesëve të objektit;   

−   bënë kuotimin e objektit; 

−   bënë matjen e distancave në mes të objekteve; 

−   bënë matjen e sipërfaqeve të objekteve; 

−   bënë matjen e perimetrit të objekteve; 

−   aplikon veglat-komandat në vizatime të ndryshme. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 
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−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi I punës-detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 në përdorimin e shpejtë dhe  

  të saktë të veglave-komandave në figura të ndryshme të vizatuara për ti kryer secila  

  komandë karakteristikat për të cilat është e caktuar, etj. 

 

 

 

 

RM6: Nxënësi vizaton me Auto-CAD një objekt që lidhet me profesionin përkatës. 

 

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

−   konceptojë një projekt ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës;  

−   realizojë analizimin e projektit ose objektit që do të vizatohet;  

−   përshkruaj urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur;  

−   realizojë vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet  

  teknike specifike për profesionin përkatës; 

−   realizojë vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri I pajisur me programin e AutoCAD-it; 

−   Projektori; 

−   Pajisja ndihmëse për shtypjen e vizatimeve; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Modele të ndryshme të vizatimeve që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

−   identifikon projektin ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës;  

−   njeh analizimin e projektit ose objektit që do të vizatohet ; 

−   përshkruan urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur;  

−   realizon vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet  

  teknike specifike për profesionin përkatës; 

−   realizon vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   identifikon projektin ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës;   

−   analizon projektin ose objektin që do të vizatohet;   

−   përdorë urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur; 

−   realizon vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet  

  teknike specifike për profesionin përkatës;  

−   realizon vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve-vizatimeve dhe bashkëbisedimeve; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me programin e AutoCAD-it. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 të realizoj vizatimin e  

  projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet teknike specifike për  

  profesionin përkatës, si dhe në të shprehurit gjatë bashkëbisedimit dhe prezantimit  

  të punimeve.  
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

“Mekanika teknike”  

Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.5  Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “Mekanika teknike”, klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi njeh Kuptimin themelor të statikës  

RM2: Nxënësi njeh Sistemin e forcave konkurrente plane  

RM3: Nxënësi njeh Sistemin e forcave paralele plane, teorin e çifteve  

RM4:  Nxënësi njeh Sistemin e çfarëdoshëm të forcave në plan  

 

 

 

RM1: Nxënësi njeh Kuptimin themelor të statikës           

                                                        

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

–    përshkruajë trupat e ngurtë, forcat si dhe llojet e lidhjeve të trupave të ngurtë; 

–    tregojë çfarë paraqesin forcat plane; 

–    caktojë rezultanten në mënyrë grafike dhe analitike; 

–    shtrojë kushtet e ekuilibrit të forcave plane; 

–    caktojë rezultanten e forcave paralele që veprojnë në të njëjtin rrafsh e që mund të kenë 

kahje të njëjtë apo të kundërt; 

–    tregojë se si krijohet momenti i rrotullimit nga çifti i forcave paralele; 

–    llogarisë në mënyrë analitike reaksionet nga veprimi i forcave të çfarëdoshme plane; 

–    llogarisë në mënyrë grafike reaksionet nga veprimi i forcave të çfarëdoshme plane. 

Kushtet e nevojshme:  

–   Klasa; 

–   Kalkulatorë për operacione llogaritëse të vlerave numerike. 

–   Videoprojektor per prezantim me animacion 

–   Zgjedhja e shembujve  praktikë në klasë lidhur me zbërthimin dhe rezultanten e forcave; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

–   përshkruan trupat e ngurtë, forcat si dhe llojet e lidhjeve të trupave të ngurtë; 

–   tregon çfarë paraqesin forcat plane; 

–   cakton rezultanten në mënyrë grafike dhe analitike; 

–   shtron kushtet e ekuilibrit të forcave plane; 

–   cakton rezultanten e forcave paralele që veprojnë në të njëjtin rrafsh e që mund të kenë  

  kahje të njëjtë apo të kundërt; 

–   tregon se si krijohet momenti i rrotullimit nga çifti i forcave paralele; 

–   llogarit në mënyrë analitike reaksionet nga veprimi i forcave të çfarëdoshme plane; 

–   llogarit në mënyrë grafike reaksionet nga veprimi i forcave të çfarëdoshme plane. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   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. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

–   Komunikimi; 

–   Përgaditja; 

–   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: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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. 

 

 

RM2: Nxënësi njeh Sistemin e forcave konkurrente plane      

                                                   

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

–   tregojë se çfarë paraqesin forcat plane; 

–   caktojë rezultanten në mënyrë grafike dhe analitike; 

–   shtrojë kushtet e ekuilibrit të forcave plane. 

Kushtet e nevojshme:  

 

–   Klasa; 

–   Kalkulatorë për operacione llogaritëse të vlerave numerike; 

–   Videoprojektor per prezantim me animacion; 

–   Shembuj numerikë dhe grafikë për forcat plane paralele. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

–   tregon se çfarë paraqesin forcat plane; 

–   cakton rezultanten në mënyrë grafike dhe analitike; 

–   shtron kushtet e ekuilibrit të forcave plane. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   cakton rezultanten në mënyrë grafike dhe analitike; 

–   shtron kushtet e ekuilibrit të forcave plane. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Përgaditja; 

−   Bashkëpunimi; 
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−   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: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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 në ekuiliber.  

 

 

 

 

RM3: Nxënësi njeh Sistemin e forcave paralele plane, teorin e çifteve       

                                                  

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

–    caktojë rezultanten e forcave paralele që veprojnë në të njëjtin rrafsh dhe që mund të kenë 

kahje të njëjtë; 

–    caktojë rezultanten e forcave paralele që veprojnë në të njëjtin rrafsh dhe që mund të kenë 

kahje të kundërt; 

–    tregojë se si krijohet momenti i rrotullimit nga çifti i forcave paralele, me krahun e tyre. 

Kushtet e nevojshme:  

–   Klasa; 

–   Kalkulatorë për operacione llogaritëse të vlerave numerike; 

–   Videoprojektor per prezantim me animacion; 

–   Shembuj numerikë dhe grafikë për forcat plane paralele. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

– cakton rezultanten e forcave paralele që veprojnë në të njëjtin rrafsh dhe që mund të kenë     

         kahje të njëjtë; 

– cakton rezultanten e forcave paralele që veprojnë në të njëjtin rrafsh dhe që mund të kenë  

         kahje të kundërt; 

– tregon se si krijohet momenti i rrotullimit nga çifti i forcave paralele, me krahun e tyre. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−    praktikisht demonstron  formen e percaktimit të rrezultantes se forcave ne kuptim fizik. 

 

  
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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−   Komunikimi; 

−   Përgaditja; 

−   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: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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.  

 

 

 

RM4: Nxënësi njeh sistemin e çfarëdoshëm të forcave në plan            

                                      

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

– llogarisë (në mënyrë analitike) reaksionet nga veprimi i forcave të çfarëdoshme plane. 

Kushtet e nevojshme:  

–   Klasa; 

–   Kalkulatorë për operacione llogaritëse të vlerave numerike; 

–   Videoprojektor per prezantim me animacion; 

–   Shembuj numerikë dhe grafikë për forcat plane në sistemet e trupave të ngurtë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

–   llogaritë (në mënyrë analitike) reaksionet nga veprimi i forcave të çfarëdoshme plan(rrafsh); 

–   analitikisht shqyrton meyren e percaktimit te rezultantes se dy e me shume forcave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   në mënyrë praktike realizon eksperiment të ndryshëm me forca plane 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

–   Komunikimi; 

–   Përgaditja; 

–   Bashkëpunimi; 

–   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

–   Mbledh dhe përpunon  informata; 

–   Të menduarit logjik dhe kritik; 
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–   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 

–   Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 

–   Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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 të trupit në ekuilibër.  
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

“Termo dhe Hidro Izolimet- Nivelizimi i dyshemesë” 

 Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “Termo dhe Hidro Izolimet- Nivelizimi i dyshemesë”, 

klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi shpjegon rolin, rendësin dhe përdorimin e materileve te ndryshme       

           termoizoluese në dysheme 

RM2: Nxënësi shpjegon rolin, rendësin dhe përdorimin e materileve te ndryshme       

           hidroizoluese në dysheme 

RM3: Nxënësi shpjegon rolin, rendësin dhe përdorimin e materileve te ndryshme       

           nivelizuese në dysheme 

 

 

RM1 : Nxënësi shpjegon rolin, rendësin dhe përdorimin e materileve te ndryshme    

            termoizoluese në dysheme  

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

–   tregojë rolin dhe rëndësinë e termoizolimit; 

–   dallojë materialet që përdoren për termoizolim; 

–   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të termoizolimeve me bazë leshi mineral-  

  gjeotekstile; 

–   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të termoizolimeve me bazë stiropor; 

–   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të termoizolimeve me materiale të përziera; 

–   tregojë rregullat e përdorimit të materialeve për termoizolime. 

Kushtet e nevojshme:  

 

–   Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde; 

–   Videobim dhe kompjuteri për prezantim; 

–   Mostra të materialeve termoizoluese; 

–   Katalogë të produkteve të termoizoluese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

–   tregon rolin dhe rëndësinë e termoizolimit; 

–   dallon materialet që përdoren për termoizolim; 

–   shpjegon proceset teknologjike të formimit të termoizolimeve me bazë leshi mineral-  

  gjeotekstile; 

–   shpjegon proceset teknologjike të formimit të termoizolimeve me bazë stiropor; 

–   shpjegon proceset teknologjike të formimit të termoizolimeve me materiale të përziera; 

–   tregon rregullat e përdorimit të materialeve për termoizolime. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   për dallimin e materialeve termoizoluese dhe trajtimin e tyre; 

–   për realizimin e termoizlimeve me materiale te ndryshme.  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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−   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: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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  

  termoizolimit, të dallojë materialet termoizoluese, të shpjegoj proceset teknologjike të  

  formimit të termoizlimeve me materiale te ndryshme si dhe të tregoj rregullat e përdorimit  

  të materialeve termoizoluese. 

−   Detyra dhe punime në shtëpi,  me përmbajtjen të detaleve teknike te realizimit te  

  termoizolimeve nga materialet e ndryshme. 

 

 

 

 

  RM2: Nxënësi shpjegon rolin, rendësin dhe përdorimin e materileve te ndryshme   

             hidroizoluese në dysheme  
Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

−   tregojë rolin dhe rëndësinë e hidroizolimeve; 

−   dallojë materialet që përdoren për hidroizolime; 

−   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të hidroizolimeve nga materialet e rrëshirave; 

−   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të hidroizolimeve nga membranat plastike; 

−   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të hidroizolimeve me bazë të çimentos; 

−   tregojë rregullat e përdorimit të materialeve për hidroizolime. 

Kushtet e nevojshme:  

–   Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde; 

–   Videobim dhe kompjuteri për prezantim; 

–   Mostra të materialeve termoizoluese; 

–   Katalogë të produkteve të termoizoluese. 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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–   tregon rolin dhe rëndësinë e hidroizolimeve; 

–   dallon materialet që përdoren për hidroizolime; 

–   shpjegon proceset teknologjike të formimit të hidroizolimeve nga materialet e rrëshirave; 

–   shpjegon proceset teknologjike të formimit të hidroizolimeve nga membranat plastike; 

–   shpjegon proceset teknologjike të formimit të hidroizolimeve me bazë të çimentos; 

–   tregon rregullat e përdorimit të materialeve për hidroizolime. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   për dallimin e materialeve hidroizoluese dhe trajtimin e tyre; 

–   për realizimin e hidroizlimeve me materiale te ndryshme. 

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: 

−   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: informime për politikat e personelit  

−   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   

 hidroizolimit, të dallojë materialet hidroizoluese, të shpjegoj proceset teknologjike të  

 formimit të hidroizlimeve me materiale te ndryshme si dhe të tregoj rregullat e përdorimit   

 të materialeve hidroizoluese. 

−   Detyra dhe punime në shtëpi,  me përmbajtjen të detaleve teknike të realizimit të  

 hidroizolimeve nga materialet e ndryshme. 

 

 

 

  RM3: Nxënësi shpjegon rolin, rendësin dhe përdorimin e materileve te ndryshme nivelizuese    

             në dysheme 

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

−   tregojë rolin dhe rëndësinë e nivelimit të dyshemesë; 

−   dallojë materialet që përdoren për nivelimin e dyshemesë; 

−   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të nivelimit të dyshemesë me material të thatë; 
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−   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të nivelimit të dyshemesë me material të  

  lëngshëm- vet nivelues; 

−   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të nivelimit të dyshemesë me material të  

  lëngshëm- vet nivelues; 

−   shpjegojë proceset teknologjike të formimit të nivelimit të dyshemesë Trockenestrich  

  (material te gatshem) 

−   tregojë rregullat e përdorimit të materialeve për nivelim. 

Kushtet e nevojshme:  

−   Projektor (grafoskop) për prezantim me slajde; 

−   Videobim dhe kompjuteri për prezantim; 

−   Mostra të materialeve termoizoluese; 

−   Katalogë të produkteve të termoizoluese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi 

−   shpjegojë cilësitë e materialeve që përdoren për nivelimin e dyshemesë; 

−   tregojë rregullat e përdorimit të materialeve për nivelim të dyshemeve; 

−   shpjegojë proceset teknologjike të nivelimit të dyshemesë nga materialet e ndryshme; 

−   tregojë pajisjet e nevojshme për punimin e punëve për nivelimin e dyshemesë; 

−   bëjë vizitë një punishteje të ndërtimit ku realizohen punime nivelizuese të dyshemese ose 

vizitë një pike shitjeje ku merren me produkte nivelizuese; 

−   rrisë vëmendjen dhe pjesëmarrjen e nxënësve në mësim nëpërmjet pyetjeve-përgjigjeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   për dallimin e materialeve nivelizuese të dyshemesë dhe trajtimin e tyre; 

–   për realizimin e nivelizimit të dyshemesë me materiale te ndryshme. 

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: 

−   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. 

 

 

 

 

  
Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  



 

P
ag

e9
1

 

–   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 

nivelizimit të dyshemesë, të dallojë materialet nivelizuese të dyshemesë, të shpjegoj 

proceset teknologjike të formimit të nivelizimit të dyshemesë me materiale te ndryshme si 

dhe të tregoj rregullat e përdorimit të materialeve nivelizuese për dysheme. 

–     Detyra dhe punime në shtëpi,  me përmbajtjen të detaleve teknike te realizimit te nivelizimit 

të dyshmesë nga materialet e ndryshme. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

“Shtrimi i dyshemeve nga materiale të ndryshme I” 

 Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemes dhe vendosjes se pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  28 Kredi (280 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III-të KKK 

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Moduli: “Shtrimi I dyshemeve nga materialet e ndryshme 

I”,klasa 11 

 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për shtrim të dyshemeve  

RM2: Nxënësi dallon nënshtresat e dyshemeve në bazë të materialit të shtresës se dyshemesë 

RM3: Nxënësi kupton rolin dhe rendesinë e izolimeve termike, akustike dhe hidroizolimeve.  

RM4: Nxënësi aplikon teknikat e ekzekutimeve të dyshemeve 

 

 

 

RM1: Nxënësi  përshkruan  llojet e materialeve për shtrimin e dyshemeve 

 

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

–   numëroj llojet e materialeve që përdoren për shtrimin e dyshemeve; 

–   dallon llojet e ndryshme të shtresave të dyshemeve; 

–   përshkruan proceset e punës sipas aktivitetit të shtrimit të dyshemeve; 

–   përshkruan principet e teknologjitë e prodhimit të materialeve; 

–   pëshkruaj cilësitë e materialeve(fizike, kimike, mekanike, teknologjike etj); 

–   krahason perparësite dhe të metat e materialeve të ndryshme; 

–   përshkruan  materialet sekondare për punimet e dyshemeve; 

–   përshkruan nënshtresat e dyshemesë; 

–   përshkruan materialet për shtresat finale të dyshemeve. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Hapësira –klasa me tabela; 

–   Kompjuteri; 

–   Projektori, dërrasa me transparent; 

–   Fotografi-slajde të llojeve te materialeve; 

–   Katallogje të materialeve  dhe elementeve – detale të dyshemeve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   numëroj llojet e materialeve që përdoren për shtrim të dyshemeve; 

–   përshkruan principet e teknologjitë e prodhimit materialeve me bazë druri, plastike,  

  guri, tekstili etj; 

–   pëshkruaj cilësitë e materialeve; 

–   krahason përparësitë dhe te metat e llojit të materialeve; 

–   përshkruan  materialet sekondare që përdoren ne shtrimin e dyshemeve; 

–   përshkruan cilësitë e nënshtresave të dyshemeve; 

–   përshkruan cilësitë e shtresave finale të dyshemeve nga materialet e ndryshme. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   interpreton cilësitë fizike, mekanike dhe teknologjike te materialeve qe perdoren per  

  shtrimin e dyshemeve; 

–   kontrollon kualitetin e materialeve në bazë të atesteve dhe me anë të shqisave; 

–   vlerëson cilësitë e materialeve nga druri; 
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–   vlerëson cilësitë e materialeve nga tekstili; 

–   vlerëson cilësitë e materialeve me baza plastike; 

–   vlerësoj materialet sekondare si ngjitësi, tiplla, rrjeta etj; 

–   lexon dhe aplikon udhëzuesit e aplikimit të materialit; 

–   kupton kushtet e mirëmbajtjes- deponimit të materialeve primare dhe sekondare. 

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 vizatimi i detaleve. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 objektit në përgjithësi. 

 

 

 

RM2: Nxënësi dallon  nënshtresat e dyshemeve në bazë të materialit të shtresës se   

           dyshemesë 

 

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

–   përshkruan llojet e nënshtresave të dyshemeve; 

–   kupton rendësinë e pozicionimit të nënshtresave në varesi nga lloji i shtreses finale; 

–   llogaritë materialet e neëënshtresave për dysheme të ndryshme; 

–   përshkruan materialet që përdoren për nënshtresat e dyshemesë. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Tabela; 

–   Kompjuteri; 

–   Projektori me transparent; 

–   Fotografi dhe  katalogje te materialeve;  

–   Mjedise pune për demonstrim. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përshkruan llojet e nënshtresave të dyshemeve; 

–   kupton rendësinë e pozicionimit të nënshtresave në varësi nga lloji i shtresës finale; 

–   llogaritë materialet e nënshtresave për dysheme të ndryshme; 

–   përshkruan materialet që përdoren për nënshtresat e dyshemesë. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   vlerëson llojet e nënshtresave të përdorura në raste të ndryshme; 

–   kupton rëndesinë e pozicionimit të nënshtresave; 

–   vlerëson llojet e materialeve që përdoren për nënshtresa; 

–   kontrollon cilësitë e materialeve dhe llogaritjet 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: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi i te ariturave. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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. 

 

 

 

RM3: Nxënësi kupton rolin dhe rëndësinë e izolimeve termike, akustike dhe  

           hidroizolimeve. 

 

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

–   kuptoj dhe përshkruaj rolin dhe rëndësinë e izolimeve; 

–   përshkruaj punimin e hidroizolimit dhe izolimit termik; 

–   dalloj urat akustike në dysheme dhe nënshtresa të dyshemesë; 

–   përshkruaj urat akustike dhe mbrojtja prej tyre. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Tabela; 

–   Projektori me transparent; 

–   Fotografi dhe  katalogje të urave termike/akustike; 

–   Mjedise pune për demonstrim; 

–   Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punimin e izolimeve termike/akustike; 

–   Eksponate të materialeve dhe elementeve të urave termike/akustike; 

–   Vizitë objektit gjatë ndërtimit ku ekzekutohen  urat termike/akustike. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përshkruaj rolin dhe rëndësinë e izolimeve; 

–   përshkruaj punimin e izolimit termik dhe hidroizolimit; 

–   përshkruan urat zanore  te dyshemeve dhe nënshtresave të tyre; 

–   përshkruan urat akustike dhe mbrrojtja prej tyre. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   bëjë propozimet për llojin e izolimt që duhen përdorur për pozicione të caktuara; 

–   identifikojë llojet e urave termike në dysheme; 

–   përdorë materiale të ndryshme për izolime dhe mbrojtje prej urave termike; 

–   identifikojë urat akustike në objektet ekzistuese. 

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: 

–   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

–   Pyetje - përgjigje me gojë; 

–   Listë kontrolli; 

–   Informata kthyese; 

–   Teknika e vrojtimit. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

–   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 për urat termike. 

 

 

 

RM4 Nxënësi aplikon  teknikat e ekzekutimeve te dyshemeve 

 

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

–   përshkruaj llojet e materialeve për shtrimin e dyshemesë; 

–   realizoj matjen e sipërfaqes me instrumentet përkatëse sipas dokumentacionit teknik  

  ose kërkesës; 

–   përshkruaj dhe aplikoj  lidhëset e duhura në sipërfaqet e përgatitura më parë dhe  

  elementët për mbulimin e  dyshemesë; 

–   aplikoj dhe instaloj elementet e dyshemesë në nënstrukturën e përgatitur më parë për  

  dyshemetë e ngritura; 

–   kontrolloj cilësinë e punimeve të kryera dhe korrigjimin e defekteve, nëse është e  

  nevojshme. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Tabela; 

–   Projektori, dërrasa me transparent; 

–   Fotografi-slajde, video dhe katalogje të llojeve te dyshemeve; 

–   Hapësira për ekzekutimin e punimit te dyshemeve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

– numëroj llojet e materialeve për dysheme;( drurit, plastikë  ,tekstilit, gurit etj); 

– përshkruaj  llojet e lidhësve te dyshemesë; 

– kuptojë dhe aplikoj instalimin e dyshemeve në nënstrukturat e përgatitura; 

– kontrollojë dhe vlerësojë cilësitë e materialeve të dyshemeve. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   dallon  llojet e materialeve për shtrimin e dyshemeve; 

–   lexon dhe kupton karakteriastikat teknike të materialeve për dysheme; 

–   kontrollon dhe vlerëson gjendjen e nënshtresës së dyshemesë; 

–   realizon lidhjen e shtresava finale të dyshemesë me nënshtresat e dyshemesë. 

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 vizatim i detaleve. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

–   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 numërojë, dallojë,  

  emërton, shenojë dhe vizatojë elementet e objektit në përgjithësi. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

“Shtrimi I pllakave në ambiente të brendshme” 

 Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  21.0 Kredi (210 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “Shtrimi I pllakave në ambiente të brendshme”, klasa 

11: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet e pllakave dhe materialet për shtrimin e pllakave  

RM2: Nxënësi dallon nënshtresat për shtrimin e pllakave 

RM3: Nxënësi kupton rëndësinë e mveshjes së shtyllave dhe konstruksioneve harkore me  

           pllaka 

RM4: Nxënësi aplikon teknikat e shtrimit të pllakave në dysheme, mure, shkallë, shtylla dhe  

           konstruksione harkore 

RM5: Nxënësi aplikon teknikat e punimit të mozaikut 

 

 

 

 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet e pllakave dhe materialet për shtrimin e pllakave 

 

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

–   numëroj llojet e materialeve që përdoren për mbulimin e dyshemeve në përgjithësi; 

–   kupton mënyrën e shtrirjes - vendosjes së pllakave në sipërfaqe; 

–   kupton vetitë kimike, fizike dhe mekanike të pllakave; 

–   përshkruan principet e teknologjitë e prodhimit materialeve me bazë argjilore ; 

–   pëshkruaj cilësitë dhe karakteristikat e pllakave ; 

–   krahason përparësitë dhe te metat pllakave për kushte te caktuara të ambientit; 

–   përshkruan  materialet sekondare si ngjitësi, plusat, fugat; 

–   përshkruan cilësitë e shtresave përfundimtare te pllakave; 

–   numëroj materialet që gjithashtu përdoren për mbulimin e dyshemeve me bazë 

mineralogjike; 

–   dallon pllakat që vendosen në dysheme nga ato që vendosen në mure; 

–   kupton kushtet e mirëmbajtjes - deponimit te materialeve primare dhe sekondare; 

–   përshkruan cilësitë e materialeve tjera që gjithashtu përdoren për mbulimin e 

dyshemeve me bazë mineralogjike; 

–   dallon hapësirat në të cilat duhet të vendoset hidroizolimi brenda një objekti; 

–   vlerësojë efektin e hidroizolimit ne object. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Hapësira – klasa me tabela; 

–   Kompjuteri, projektori, dërrasa me transparent; 

–   Fotografi - slajde të llojeve te pllakave dhe materialeve - elementeve sekondare; 

–   Katalogje te pllakave, ngjitësve dhe elementeve – detale te shtrimit të pllakave; 

–   Mostra te pllakave me dimensione të ndryshme dhe te materialeve- elementeve   

              sekondare (ngjitësit, plusat, etj.). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   numëroj llojet e materialeve që përdoren për mbulimin e dyshemeve në përgjithësi; 
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–   kupton mënyrën e shtrirjes - vendosjes së pllakave në sipërfaqe; 

–   kupton vetitë kimike, fizike dhe mekanike të pllakave; 

–   fiton njohuritëpër mënyrën e prodhimit materialeve me bazë argjilore;  

–   pëshkruaj cilësitë dhe karakteristikat e pllakave ; 

–   krahason përparësitë dhe te metat pllakave për kushte te caktuara të ambientit; 

–   përshkruan  materialet sekondare si ngjitësi, plusat, fugat; 

–   përshkruan cilësitë e shtresave përfundimtare te pllakave; 

–   njohë materialet tjera që gjithashtu përdoren për mbulimin e dyshemeve me bazë 

mineralogjike;  

–   dallon pllakat që vendosen në dysheme nga ato që vendosen në mure; 

–   kupton kushtet e mirëmbajtjes - deponimit te materialeve primare dhe sekondare; 

–   njohë cilësitë e materialeve tjera që gjithashtu përdoren për mbulimin e dyshemeve 

me bazë mineralogjike; 

–   dallon hapësirat në të cilat duhet të vendoset hidroizolimi brenda një objekti; 

–   vlerësojë efektin e hidroizolimit ne object. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   llogaritë sasinë e materialit të nevojshëm për mveshjen me pllaka; 

–   interpreton cilësitë e materialeve te cilat i aplikon për mveshje; 

–   kontrollon kualitetin e materialeve ne baze te atesteve dhe me anë te shqisave; 

–   vlerëson cilësitë e materialit që përdoret si ngjitës; 

–   vlerëson cilësitë e materialit që përdoret për fuga; 

–   vlerëson cilësitë e materialeve me baza jo vetëm argjilore por edhetë atyre me bazë 

mineralogjike; 

–   vlerëson materialet sekondare në përgjithësi ; 

–   lexon dhe aplikon udhëzuesit e aplikimit te materialit; 

–   kupton kushtet e mirëmbajtjes- deponimit te materialeve primare dhe sekondare; 

–   vlerësojë efektin e materialeve hidroizoluese ne objekt. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   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 - vizatimi i detaleve. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 hapësirës punuese në përgjithësi. 
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RM2: Nxënësi dallon nënshtresat për shtrimin e pllakave  

 

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

–   përshkruan materialin nga i cili janë realizuar nënshtresat; 

–   pëshkruaj cilësitë dhe karakteristikat e nënshtresave ; 

–   dallon hapësirat në të cilat duhet të vendoset hidroizolimi sipas dokumentacionit 

teknik apo kërkesës; 

–   dallon nivelin e nënshtresave në lartësitë e tyre me mjetet e duhura; 

–   llogarit sasinë e nëvojshme të hidroizolimit; 

–   kupton rendësinë e pozicionimit te shtresave në dysheme, mure apo shkallë. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Hapësira – klasa me tabela; 

–   Kompjuteri, projektori, dërrasa me transparent; 

–   Fotografi - slajde të llojeve te nënshtresave; 

–   Katalogje te llojeve të ndryshme të nënshtresave në dysheme të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përshkruan materialet dhe cilësitë e materialeve nga të cilat janë realizuar 

nënshtresat;  

–   dallon hapësirat në të cilat duhet të vendoset hidroizolimi; 

–   dallon nivelet e nënshtresave në raste të dyshemeve që nuk janë në të njejtin nivel të 

lartësisë; 

–   kupton rendësinë e pozicionimit te shtresave në dysheme, mure apo shkallë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   vlerëson i kualitetit të materialit i cili është aplikuar për realizimin e nënshtresave; 

–   vlerëson mundësinë e realizimit të dyshemeve në nivele të ndryshme; 

–   aplikon pozicionimit e shtresave në dysheme, mure apo shkallë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   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 - vizatimi i disa llojeve të nënshtresave. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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  
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  praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

−   Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë, emërtojë,  

  shenojë dhe vizatojë materialet që gjenden në nënshtresa të punuara nga material të  

  ndryshme në përgjithësi. 

 

 

 

RM3: Nxënësi kupton rëndësinë e mveshjes së shtyllave dhe konstruksioneve harkore   

           me pllaka 

 

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

–   dallojë sipërfaqet e ortogonale dhe ato harkore; 

–   dallojë shtyllat në formë ortogonale nga ato rrethore; 

–   identifikon materialet dhe teknikat që përdoren për mveshjen e shtyllave dhe 

konstruksioneve harkore; 

–   dallojë mveshjen e mureve në krahasim me hapjet harkore në mure; 

–   dallojë dhe aplikojë  lidhëset e duhura me nënshtresat dhe materialet për mveshjen 

e shtyllave dhe konstruksioneve harkore në mënyrë manuale ose mekanike në 

përputhje me teknologjinë e specifikuar nga prodhuesi; 

–   përshkruan rezultatet në prerje dhe skicim të punës që duhet realizuar; 

–   identifokojë hapësirat – qoshet që duhet kushtuar kujdes gjatë punës; 

–   bënë llogaritjet e sipërfaqeve të objekteve me formë harkore. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Hapësira – klasa me tabela; 

–   Kompjuteri, projektori, dërrasa me transparent; 

–   Fotografi - slajde të llojeve te pllakave dhe materialeve - elementeve sekondare; 

–   Katalogje te pllakave, ngjitësve dhe elementeve – detale te mveshjes së shtyllave  

              dhe konstruksioneve harkore me pllaka; 

–   Mostra te pllakave me dimensione të ndryshme dhe te materialeve- elementeve  

        sekondare (ngjitësit, plusat, etj.); 

–   Eksponate te shtyllave dhe konstruksioneve harkore të mveshura me pllaka; 

–   Vizitë në punishte – hapësirë ku janë duke u mveshur shtyllat harkore me pllaka. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   dallojë hapësirat-objektet ortogonale dhe ato harkore; 

–   kuptojë teknikat që përdoren për mveshjen e shtyllave dhe konstruksioneve 

harkore; 

–   dallojë hapësirat e drejta për mveshje nga ato që kanë pjesë të devijuara; 

–   dallojë dhe aplikojë  lidhëset e duhura me nënshtresat dhe materialet për mveshjen 

e shtyllave dhe konstruksioneve harkore në mënyrë manuale ose mekanike në 

përputhje me teknologjinë e specifikuar nga prodhuesi; 

–   bënë skicimin e objekteve në prerje dhe dukje; 

–   kuptojë mënyrën e mbrojtjes së qosheve gjatë realizimt të punës; 

–   kupton llogaritjen e sipërfaqeve në forme harkore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   teknikat që përdoren për mveshjen e shtyllave dhe konstruksioneve harkore; 

–   skicimi i prerjeve dhe dukjeve të objekteve; 

–   identifikojë lidhëset e duhura të nënshtresave dhe materialeve për mveshje të 

        shtyllave dhe konstruksioneve harkore; 

–   identifikojë mënyrën e mbrojtjes së qosheve gjatë realizimt të punës; 

–   identifikojë llogaritjen e sipërfaqeve në forme harkore. 

 



 

P
ag

e1
0

1
 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve në struktura të formave të ndryshme; 

−   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. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 kuptojë, dallojë,  

  emërtojë, shenojë dhe vizatojë materialet prej të cilave janë të punuara shtyllat dhe   

  konstruksionet harkore.  

 

 

 

RM4: Nxënësi aplikon teknikat e shtrimit të pllakave në dysheme, mure, shkallë,  

           shtylla dhe konstruksione harkore  

 

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

−   dallojë materialet e hapësirave që do të mveshen me pllaka;  

−   vlerësoj gjendjen fizike dhe mekanike të hapësirave ;  

−   kontrolloj rregullsinë e dyshemeve,mureve apo shkallëve gjegjësisht devijimet e  

  tyre; 

−   parapërgatit sipërfaqet për vendosjen e pllakave; 

−   kryen matjet e sipërfaqeve dhe llogaritjen e materialit shpenzues si ato primare dhe  

  materialet përcjellëse (ngjitesi, plusat, fugat, etj ); 

−   instalon elementet e dyshemesë në nënstrukturën e përgatitur më parë për  

  dyshemetë e ngritura; 

−   organizoj furnizimin dhe transportimin e materialit te nevojshëm; 

−   organizoj fuqinë punëtore të kualifikuar në funksion të hapsirave në disponim dhe  

  planit dinamik; 

−   organizoj dhe kontrolloj sigurinë e punëtorëve gjatë realizimit; 

−   siguroj deponimin adekuat te materialit për mveshjen e dyshemesë, murit apo  

  pllakave; 

−   kontrolloj përpuethshmërinë e materialit në raport me kërkesat e projektit,  

  investitorit apo standardeve; 

−   organizoj transportin vertikal t㍑ materialit; 

−   siguroj dhe mjetet e punës dhe pajisjet e nevojshme për ekzekutimin e punimeve; 
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−   vlerësoj kushtet atmosferike  ekstreme ne te cilat munde te kryhen punimet ; 

−   përgatitë materialin adekuat dhe ekzekutimin e tij konform udhëzimeve të  

  prodhuesit respektivisht komform standardeve; 

−   vendos – shtron hidroizolimin sipas procedurave te parashikuara me standarde,  

  udhëzues të prodhuesit apo kërkesave specifike te investitorit; 

−   realizon prerjen dhe montimin e pllakave sipas formës së hapësirave në të cilat do  

  të bëhet mveshja me pllaka (sipërfaqe të pastërta, sipërfaqe me thyerje, sipërfaqë    

  harkore, etj.) ; 

−   vendos plusat apo elementet tjera adekuate për mos devijimin e fugave dhe për  

  sigurimin që puna të realizohet sipas rregullave; 

−   kontrolloj - te nivelizoj sipërfaqet dhe ti parapërgatit për vendosjen e pllakave; 

−   vendos shtresën ngjitëse dhe pllakat në këndin e caktuar duke respektuar rrjedhën e  

  pllakave tjera si dhe pozicionimin e tyre në formë të duhur për të dhënë pamje  

              atraktive hapësirës; 

−   vendos pllakat anësore për të mbrojtur murin gjatë pastrimeve apo proceseve tjera  

  që mund ta dëmtojnë atë; 

−   vendos këndet në qoshe të mureve për të krijuar këndin e drejtë në lidhjen e dy  

  mureve apo të shkallëve; 

−   vendos këndet në qoshe harkore për të krijuar një qosh sa më të pastër në rastin e  

  punimit të konstruksioneve harkore; 

−   pas ngurtësimit dhe ralizimit të punës në shtrimin e pllakave, bënë mbushjen e  

  fugave - shtresës përfundimtare sipas dizajnit te parashikuar. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira – klasa me tabela; 

−   Kompjuteri, projektori, dërrasa me transparent; 

−   Fotografi, video dhe kalatogje të ndryshme për shtresat para shtrimit të pllakave në  

  dysheme, mure dhe shkallë; 

−   Pajisjet e nevojshme për shtrimin e pllakave (pllakashtruesin); 

−   Mostra te pllakave me dimensione të ndryshme dhe te materialeve- elementeve  

              sekondare (ngjitësit, plusat, etj.); 

−   Eksponate te dyshemeve, mureve, shkallëve të mveshura me pllaka; 

−   Mjedise pune për demonstrim dhe për ushtrim praktik, përzierje te ngjitësit,  

  vendosja e pllakave ne dysheme, mure dhe shkallë, vendosje e plusave, vendosja e  

  fugave, vendosja e anësoreve dhe punët tjera përfundimtare; 

−   Vizitë objektit gjatë në ndërtim e sipër ku përcjellët puna komplete e mveshjes me    

  pllaka të dyshemeve, mureve dhe shkallëve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   dallojë pllakat që përdoren në dysheme nga ato në mure;  

–   kryen matjet e sipërfaqeve dhe llogaritjen e materialit shpenzues si ato primare dhe  

              materialet përcjellëse (ngjitesi, plusat, fugat, etj ); 

–   instalon elementet e dyshemesë në nënstrukturën e përgatitur më parë për     

             dyshemetë e ngritura; 

–   kontrolloj përputhshmërinë e materialit në raport me kërkesat e projektit,  

              investitorit apo standardeve si dhe nga aspekti vizuel i tij; 

–   vendos – shtron hidroizolimin sipas procedurave te parashikuara me standarde,  

              udhëzues të prodhuesit apo kërkesave specifike te investitorit; 

–   realizon prerjen dhe montimin e pllakave sipas formës së hapësirave në të cilat  

              do të bëhet mveshja me pllaka (sipërfaqe të pastërta, sipërfaqe me thyerje,  

              sipërfaqë harkore, etj.) ; 

–   kontrollon sipërfaqet dhe i parapërgatit për vendosjen e pllakave; 
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–   vendos pllakat anësore për të mbrojtur murin gjatë pastrimeve apo proceseve   

              tjera që mund ta dëmtojnë atë; 

–   vendos këndet në qoshe të mureve për të krijuar këndin e drejtë në lidhjen e dy  

              mureve apo të shkallëve; 

–   vendos këndet në qoshe harkore për të krijuar një qosh sa më të pastër në  

              rastin e punimit të konstruksioneve harkore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   dalloj materialet e hapësirave që do të mveshen me pllaka;  

–   vlerësoj gjendjen fizike dhe mekanike të hapësirave;   

–   kontrolloj rregullsinë e dyshemeve,mureve apo shkallëve gjegjësisht devijimet e  

  tyre; 

–   bënë matjen e sipërfaqes dhe llogarit materialet shpenzuese si ato primare dhe  

  materialet përcjellëse;  

–   parapërgatit sipërfaqet për vendosjen e pllakave; 

–   kryen matjet e sipërfaqeve dhe llogaritjen e materialit shpenzues si ato primare dhe  

  materialet përcjellëse (ngjitesi, plusat, fugat, etj ); 

–   instalon elementet e dyshemesë në nënstrukturën e përgatitur më parë për  

  dyshemetë e ngritura; 

–   organizoj furnizimin dhe transportimin e materialit te nevojshëm; 

–   organizoj fuqinë punëtore te kualifikuar ne funksion te hapsirave ne disponim dhe  

  planit dinamik; 

–   organizoj dhe kontrolloj sigurinë e punëtorëve gjatë realizimit ; 

–   siguroj deponimin adekuat te materialit për mveshjen e dyshemesë, murit apo  

  pllakave; 

–   kontrolloj përputhshmërinë e materialit në raport me kërkesat e projektit,  

  investitorit apo standardeve;  

–   organizoj transportin vertikal te materialit; 

–   vlerësoj kushtet atmosferike  ekstreme ne te cilat munde te kryhen punimet ; 

–   përgatitë materialin adekuat dhe ekzekutimin e tij konform udhëzimeve te  

  prodhuesit respektivisht komform standardeve; 

–   vendos – shtron hidroizolimin sipas procedurave te parashikuara me standarde,  

  udhëzues të prodhuesit apo kërkesave specifike te investitorit; 

–   realizon prerjen dhe montimin e pllakave sipas formës së hapësirave në të cilat do  

  të bëhet mveshja me pllaka (sipërfaqe të pastërta, sipërfaqe me thyerje, sipërfaqë  

  harkore, etj.);  

–   kontrolloj - te nivelizoj sipërfaqet dhe ti parapërgatit për vendosjen e pllakave; 

–   vendos shtresën ngjitëse dhe pllakat në këndin e caktuar duke respektua rrjedhën e    

  pllakave tjera si dhe pozicionimin e tyre në formë të duhur për të dhënë pamje  

  atraktive hapësirës; 

–   vendos pllakat anësore për të mbrojtur murin gjatë pastrimeve apo proceseve tjera  

  që mund ta dëmtojnë atë; 

–   vendos këndet në qoshe të mureve për të krijuar këndin e drejtë në lidhjen e dy  

  mureve apo të shkallëve; 

–   vendos këndet në qoshe harkore për të krijuar një qosh sa më të pastër në rastin e  

  punimit të konstruksioneve harkore; 

–   pas ngurtësimit dhe ralizimit të punës në shtrimin e pllakave, bënë mbushjen e  

  fugave - shtresës përfundimtare sipas dizajnit te parashikuar. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
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−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve në struktura të formave të ndryshme; 

−   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; 

−   Demonstrimi I punës. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 mveshjes së dyshemeve, mureve dhe shkallëve me pllaka, pastaj    

  hapësirave të cilat preferohet të mveshen me pllaka, mveshja e pjesëve më    

  problematike me pllaka. 

 

 

 

 

RM5: Nxënësi aplikon teknikat e punimit të mozaikut  

 

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

−   dallojë materialet e hapësirave që do të mveshen me pllaka mozaik; 

−   vlerësojë gjendjen fizike dhe mekanike të hapësirave punuese; 

−   kontrolloj për devijime dhe parapërgaditë sipërfaqet për vendosjen e pllakave; 

−   kryen matjet e sipërfaqeve dhe llogaritjen e materialit shpenzues si ato primare dhe  

  materialet përcjellëse (ngjitesi, plusat, fugat, etj ); 

−   organizoj furnizimin dhe transportimin e materialit te nevojshëm; 

−   organizoj fuqinë punëtore te kualifikuar në funksion të hapësirave në disponim dhe  

  planit dinamik; 

−   organizoj dhe kontrolloj sigurinë e punëtorëve gjatë realizimit të punës; 

−   siguroj deponimin adekuat te materialit për punimin e mozaikut; 

−   kontrolloj përputhshmërinë e materialit në raport me kërkesat e projektit,  

  investitorit apo standardeve; 

−   organizoj transportin vertikal te materialit; 

−   sigurojë dhe mjetet e punës dhe pajisjet e nevojshme për ekzekutimin e punimeve; 

−   vlerësojë kushtet atmosferike  ekstreme në të cilat mund të kryhen punimet; 

−   përgatitë materialin adekuat dhe ekzekutimin e tij konform udhëzimeve te  

  prodhuesit respektivisht komform standardeve; 

−   vendos – shtron hidroizolimin sipas procedurave te parashikuara me standarde,  

  udhëzues të prodhuesit apo kërkesave specifike te investitorit; 

−   realizon prerjen dhe montimin e pllakave sipas formës së hapësirave në të cilat do  

  të bëhet punimi i mozaikut (sipërfaqe të pastërta, sipërfaqe me thyerje, sipërfaqë  
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  harkore, etj.);  

−   vendos plusat apo elementet tjera adekuate për mos devijimin e fugave dhe për  

  sigurimin që puna të realizohet sipas rregullave; 

−   kontrolloj - te nivelizoj sipërfaqet dhe ti parapërgatit për vendosjen e pllakave për  

  punimin e mozaikut; 

−   vendos shtresën ngjitëse dhe pllakat në këndin e caktuar duke respektua rrjedhën e    

  pllakave tjera si dhe pozicionimin e tyre në formë të duhur për të dhënë pamje  

  atraktive hapësirës; 

−   vendos këndet në qoshe të mureve për të krijuar këndin e drejtë në lidhjen e dy  

  mureve apo të shkallëve; 

−   vendos këndet në qoshe harkore për të krijuar një qosh sa më të pastër në rastin e  

  punimit të konstruksioneve harkore; 

−   pas ngurtësimit dhe ralizimit të punës në shtrimin e pllakave mozaik, bënë  

  mbushjen e fugave - shtresës përfundimtare sipas dizajnit te parashikuar. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira – klasa me tabela; 

−   Kompjuteri, projektori, dërrasa me transparent; 

−   Fotografi, video dhe katalogje të ndryshme për shtresat para fillimit të punimit të  

  mozaikut; 

−   Pajisjet e nevojshme për shtrimin e pllakave (pllakashtruesin); 

−   Mostra te pllakave mozaik dhe te materialeve- elementeve sekondare (ngjitësit,    

  plusat, etj.); 

−   Eksponate te punimeve të punuara me pllaka mozaik; 

−   Mjedise pune për demonstrim dhe për ushtrim praktik, përzierje te ngjitësit, punimi   

  i mozaikut hapësira të ndryshme, mure dhe dysheme, vendosje e plusave, vendosja  

  e fugave, vendosja e anësoreve dhe punët tjera përfundimtare; 

−   Vizitë objekteve ose hapësirave ku është duke u bërë punimi I mozaikut. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

−   kryen matjet e sipërfaqeve dhe llogaritjen e materialit shpenzues si ato primare dhe  

  materialet përcjellëse (ngjitesi, plusat, fugat, etj ); 

−   kontrolloj përputhshmërinë e materialit në raport me kërkesat e projektit,  

  investitorit apo standardeve si dhe nga aspekti vizuel i tij; 

−   vendos – shtron hidroizolimin sipas procedurave te parashikuara me standarde,  

  udhëzues të prodhuesit apo kërkesave specifike te investitorit; 

−   realizon prerjen dhe montimin e pllakave sipas formës së hapësirave në të cilat do  

  të bëhet mveshja me pllaka mozaik (sipërfaqe të pastërta, sipërfaqe me thyerje,  

  sipërfaqë harkore, etj.); 

−   kontrollon sipërfaqet dhe i parapërgatit për vendosjen e pllakave mozaik; 

−   vendos këndet në qoshe të mureve për të krijuar këndin e drejtë në lidhjen e dy  

  mureve apo të shkallëve; 

−   vendos këndet në qoshe harkore për të krijuar një qosh sa më të pastër në rastin e  

  punimit të konstruksioneve harkore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   vlerësojë gjendjen fizike dhe mekanike të hapësirave;   

–   kontrolloj rregullsinë e dyshemeve, mureve apo shkallëve gjegjësisht devijimet e  

  tyre; 

–   parapërgatit sipërfaqet për vendosjen e pllakave mozaik; 

–   kryen matjet e sipërfaqeve dhe llogaritjen e materialit shpenzues si ato primare dhe  

  materialet përcjellëse (ngjitesi, plusat, fugat, etj ); 

–   organizoj furnizimin dhe transportimin e materialit te nevojshëm; 
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–   organizoj fuqinë punëtore te kualifikuar ne funksion te hapsirave ne disponim dhe  

  planit dinamik ;  

–   organizoj dhe kontrolloj sigurinë e punëtorëve gjatë realizimit ; 

–   siguroj deponimin adekuat te materialit për punimin e mozaikut; 

–   kontrolloj përputhshmërinë e materialit në raport me kërkesat e projektit,  

  investitorit apo standardeve ; 

–   organizoj transportin vertikal te materialit; 

–   vlerësoj kushtet atmosferike  ekstreme ne te cilat munde te kryhen punimet ; 

–   përgatitë materialin adekuat dhe ekzekutimin e tij conform udhëzimeve te  

  prodhuesit respektivisht komform standardeve; 

–   vendos – shtron hidroizolimin sipas procedurave te parashikuara me standarde,  

  udhëzues të prodhuesit apo kërkesave specifike te investitorit; 

–   realizon prerjen dhe montimin e pllakave sipas formës së hapësirave në të cilat do  

  të bëhet mveshja me pllaka mozaik (sipërfaqe të pastërta, sipërfaqe me thyerje,  

  sipërfaqë harkore, etj.); 

–   kontrolloj - te nivelizoj sipërfaqet dhe ti parapërgatit për vendosjen e pllakave; 

–   vendos shtresën ngjitëse dhe pllakat në këndin e caktuar duke respektua rrjedhën e  

  pllakave tjera si dhe pozicionimin e tyre në formë të duhur për të dhënë pamje  

  atraktive hapësirës; 

–   vendos këndet në qoshe të mureve për të krijuar këndin e drejtë në lidhjen e dy    

  mureve apo të shkallëve; 

–   vendos këndet në qoshe harkore për të krijuar një qosh sa më të pastër në rastin e  

  punimit të konstruksioneve harkore; 

–   pas ngurtësimit dhe ralizimit të punës në shtrimin e pllakave, bënë mbushjen e  

  fugave - shtresës përfundimtare sipas dizajnit të parashikuar. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve në struktura të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin e hapësirave të mëdha me pllaka të dimensioneve të vogla;  

−   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; 

−   Demonstrimi I punës. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 punimit të mozaikut. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

“TIK” 

Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.2 Kredi (32 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “TIK”, 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: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri;  

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Materiale konkretizimi; 

−   Listat e të dhënave; 

−   Qasja në internet . 

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; 



 

P
ag

e1
0

8
 

–   përcakton principet e dizajnimit të web faqeve; 

–   numron dhe interpretojë standardet për krijimin e webfaqeve; 

–   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; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 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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RM2: Nxënësi realizon webfaqe me HTML 

 

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

–   shpjegojë gjuhën HTML; 

–   praktikojë shkruarje e kodeve HTML; 

–   tregojë krijimin e dokumenteve HTML; 

–   interpretojë strukturën bazë të një dokumenti HTML; 

–   listojë instruksionet (etiketat) bazë në HTML; 

–   përdorë instruksionet (etiketat) HTML; 

–   dallojë elementet HTML; 

–   përdorë atribute për rregullimin e paraqitjes së elementeve  HTML; 

–   demonstrojë efekte të ndryshme në tekste brenda kodit HTML; 

–   aplikojë instruksionet për hedingje (tituj); 

–   aplikojë instruksionet për paragrafe; 

–   ndërtojë lista me HTML; 

–   vendosë figura në dokumentet HTML; 

–   ndërtojë tabela në dokumentet HTML; 

–   vendosë hyperlinqe në dokumentet HTML; 

–   vendosë audio dhe video fajlla në dokumentet HTML; 

–   krijojë formularë me HTML; 

–   dizajnojë një websajtë të thjeshtë; 

–   përdorë mjetet dhe veglat e nevojshme për krijimin e një websajti të thjeshtë. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Materiale konkretizimi; 

−   Listat e të dhënave; 

−   Qasja në internet.  

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; 
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–   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 webfaqe; 

– praktikon ndërtimin e tabelave me HTML; 

– planifikon organizimin e një websajti elementarë; 

– demonstron ndërlidhjene dokumenteve HTML në një websajtë elementar. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 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; 

–   përshkruajë sintaksën CSS; 
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–   interpretojë vetitë  e stileve CSS; 

–   listojë dhe shpjegojë mënyrat e përdorimit të stileve CSS; 

–   ilustrojë me shembuj zbatimin e stileve CSS inline; 

–   dallojë selektorët CSS; 

–   krijojë slektorët universal; 

–   krijojë slektorët elementar; 

–   krijojë slektorët class; 

–   krijojë slektorët ID; 

–   tregojë thirrjen e selektorëve CSS brenda elemEnteve HTML; 

–   zbatojë stilet CSS për rregullimin e tekstit (fontet, ngjyra, madhësia, stili, radhitja 

(align), etj.); 

–   zbatojë stilet CSS për rregullimin e paragrafëve (dhëmbëzimi (indent), kufijtë 

(borders), prapavija (background), mbushja (padding), radhitja (align) horizontale, 

hapësira (space) etj.); 

–   zbatojë stilet CSS për punë me bllok elemente; 

–   zbatojë stilet CSS për punë me lista; 

–   zbatojë stilet CSS për punë me hyperlinqe; 

–   zbatojë stilet CSS për punë me tabela; 

–   zbatojë stilet CSS për punë me imazhe (figura); 

–   zbatojë selektorët CSS të krijuar duke i përdorur të gjitha mënyrat e aplikimit të 

stileve CSS ; 

–   zbatojë stilet CSS për punë me formularë; 

–   përdorë CSS për krijimin e animacioneve; 

–   dizajnojë dhe krijojë një websajtë të thjeshtë duke përdorë kodet CSS. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Materiale konkretizimi; 

−   Listat e të dhënave; 

−   Qasja në internet . 

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; 
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–   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, Embended 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; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte të ndryshme.  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 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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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; 

–   tregojë vendosjen e kodit Javascript në kodin e HTML të webfaqes; 

–   përshkruajë sintaksën e gjuhës Javascript; 

–   listojë llojet e të dhënave në Javascript; 

–   shpjegoj variablat dhe deklarimin e tyre; 

–   dallojë operatorët që përdoren në  javascript; 

–   aplikojë listën prioritare të kryerjes së operacioneve; 

–   shpjegojë strukturat e degëzimeve (kushtëzimeve); 

–   zbatojë urdhërat if, if else, switch për zgjidhjen e situatave të ndryshme; 

–   shpjegojë strukturat unazore (loops); 

–   zbatojë urdhërat for, while, do while dhe for in; 

–   shpjegojë vargjet (array); 

–   zbatojë metodat array; 

–   shpjegojë DOM (Document Object Model) si një ndërfaqe brenda Internetit, 

gjegjësishtë në Javascript; 

–   zbatojë ndërfaqet DOM (Methods, Document, Elements etj.); 

–   listojë funksionet standarde në Javascript; 

–   përshkruajë rolin e funksioneve (nënprogrameve pa dhe me parametra) në 

        Javascript; 

–   demonstrojë situata me nënprograme (funksione) për zgjidhjen e problemeve të 

        ndryshme; 

–   shpjegojë objektet (objects) në Javascript; 

–   zgjidhë situtata duke përdorë Javascript objektet; 

–   dallojë ngjarjet (events) në Javascript; 

–   përdorë eventet në situata konkrete; 

–   identifikojë stringjet në Javascript; 

–   përdorë metodat adekuate për punë me stringje; 

–   përshkruajë metodat Get dhe Set; 

–   zbatojë gjuhën scriptuese Javascript për të krijuar webfaqe ineraktive. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Materiale konkretizimi; 

−   Listat e të dhënave; 

−   Qasja në internet. 

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; 
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–   shpjegon strukturat e degëzimeve (kushtëzimeve); 

–   zbaton urdhërat if, if else, switch për zgjidhjen e situatave të ndryshme; 

–   shpjegon strukturat unazore (loops); 

–   zbaton urdhërat for, while, do while 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; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar; 

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 
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−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 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; 

–   planifikojë hapat e publikimit të webfaqeve/websajtave në inernet; 

–   identifikojë 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; 

–   kryejë konfigurimet e nevojshme (FTP llogaria, e-mail adresat, etj.); 

–   aplikojë qasje në server; 

–   vendosë webfaqet/sajtin në server; 

–   aplikojë testimin e webfaqes/sajtit; 

–   interpretojë analizën e rezultateve pas testimit me metoda adekuate; 

–   përcaktojë kushtet për mirëmbajtjen dhe aktualizimin (update) të webfaqes/sajtit; 

–   zbatojë masat e sigurisë. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Hapësira e klasës-Laboratori; 

−   Tabela; 

−   Kompjuteri; 

−   Projektori; 

−   Dërrasa me transparent; 

−   Materiale fizike (Libra, Skripta, Katalogje, etj.); 

−   Materiale konkretizimi; 

−   Listat e të dhënave; 

−   Qasja në internet. 

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; 
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–   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; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 

−   Të menduarit logjik; 

−   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve të formave të ndryshme; 

−   Shkathtësi në punimin me programin e caktuar;  

−   Të jetë kritik dhe konstruktiv; 

−   Puna individuale dhe grupore. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Vlerësimi nëpërmjet punimeve ne kompjuter; 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demonstrimi grafik I punës-detyrave të realizuara me projekte te ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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, zgjidhje të shumëfishta  

−   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 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  

Ndermarrësi 12 

PERSHKRUESI I MODULIT  

 

“Organizimi dhe Ekonomia i ndërtimit” 

 Klasa 12 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:   3.2 Kredi (32 orë mësimore) në Nivelin IV-të KKK 

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

 

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; 

–   përshkruajë llojet e çmimeve dhe ku përdoren ato; 

–   përshkruajë mënyrat e përcaktimit të çmimit; 

–   llogaritë çmimin e prodhimeve të cilat futen në ndërtim; 

–   shpjegojë se nga se përbëhen të ardhurat dhe shpenzimet e një firme; 

–   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 

–   përshkruan llojet e çmimeve dhe tregon ku përdoren ato; 

–   dallon mënyrat e përcaktimit të çmimit; 

–   shpjegon përbërjen e të ardhurave dhe shpenzimeve të një firme. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   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; 

–   Të menduarit logjik; 

–   Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 

–   Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 

–   Punë në grup. 
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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. 

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. 

 

 

 

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; 

–    përshkruajë burimet e financimit të veprimtarisë së një firme dhe në veçanti të një objekti 

ndërtimor; 

–    përshkruajë llojet e kredive bankare (kreditë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjata; kreditë 

stinore etj.); 

–    shpjegojë se ç’janë siguritë (garancitë) e kredive dhe pse banka i kërkon këto para dhënies 

së kredisë; 

–    shpjegojë se ç’është kapitali i pronarit dhe pse është kusht për krijimin e firmës; 

–    tregojë si përdoret fitimi; 

–    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 
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–   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. 

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: 

–   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 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; 

–    përshkruajë veprimet me arkën dhe dokumentacionin që duhet plotësuar dhe si mbyllen 

këto veprime; 

–    shpjegojë përmbajtjen, mënyrën e plotësimit dhe të qarkullimit të çeqeve sipas llojeve të 

tyre; 

 

–    përshkruajë 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; 
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–    përshkruajë kartën e kreditit si mjet pagese, llojet dhe përdorimet e tyre. 

–    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; 

–    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: 

–   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 që të ilustrojë vazhdimisht libër 

arke, kuintanca (mandatpagese, mandatarkëtimit), çeqe të llojeve të ndryshme, detyra për 
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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  

 

“Renovimi i dyshemeve” 

Klasa 12  

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  3.2 Kredi (32 orë mësimore) në Nivelin IV-të KKK,  

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : “Renovimi i dyshemeve”, klasa 12 

 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve dhe veglave për renovimin e dyshemeve dhe  

           vendosjen e pllakave . 

RM2: Nxënësi përshkruan metodat për të identifikuar shkaqet e mundshme të dëmtimit dhe  

           tregon ndërhyrjet që kryhen gjatë punëve të renovimit. 

RM3: Nxënësi bëjnë matje, vizaton skica dhe detaje konstruktive si dhe llogaritë materialin e  

           nevojshëm të ndërtimit. 

 

 

 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve dhe veglave për renovimin e dyshemeve dhe  

           vendosjen e pllakave .  

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

−   shpjegoj rolin dhe rëndësinë e vetive specifike të llojeve të ndyshme të materialeve 

ndërtimore në shtrimin e dyshemeve dhe vendosjes së pllakave; 

−   përshkruan llojet dhe karakteristikat e materialeve adekuate për renovim; 

−   dallon materialet me vetitë më të mira izoluese; 

−   shpjegoj llojet e veglave për renovimin e dyshemeve dhe vendosjes së pllakave; 

−   tregon  standardet e materialeve që aplikohen për shtrim të dyshemesë; 

−   përshkruan dhe interpreton në listë materialet me vetitë më të mira adekuate dhe të 

nevojshme për punën aktuale. 

Kushtet e nevojshme:  

−   Klasa; 

−   Tabela; 

−   Projektori; 

−   Kompjuterë; 

−   Materiale të nevojshme (materiale të shkruara,etj.); 

−   Katalogje të materialeve ndërtimore për shtrimin e dyshemeve dhe vendosjen e pllakave. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

−   dallon llojet dhe karakteristikat e shfrytëzimit të metarialeve për punën adekuate ; 

−   njoftohet me materialet e ndryshme për renovimin e dyshemeve dhe vendosjes së pllakave; 

−   analizon udhëzuesit dhe standardet e përdorimit të materialeve që aplikohen për renovim; 

−   njeh  llojet e veglave për renovim. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   dallon llojet e materialeve për punen adekuate; 

−   lexon dhe kupton udhezuesit e materialeve; 

−   dallon materialin, poziten e vendosjes në riparimet e realizuara; 

−   përshkruan mjetet e duhura për punë. 
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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; 

−   Pune individuale. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Projekte të ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

−   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 e shpejtë dhe me  

  saktësi të këtyre komandave, aplikimin e tyre në detyra të ndryshme etj. 

 

 

 

 

RM2: Nxënësi përshkruan metodat për të identifikuar shkaqet e mundshme të dëmtimit dhe  

           tregon ndërhyrjet që kryhen gjatë punëve të renovimit    

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

–   shpjegon kuptimin dhe rëndësinë e renovimit ; 

–   përshkruan vlerësimin e gjendjen egzistuese, cilësinë e sipërfaqeve mbi të cilat do të  

  realizohen punimet dhe kontrollon korrigjimin e defekteve, nëse është e nevojshme;  

–   shpjegon dhe zbaton rregulloret teknike dhe standardet e cilësisë dhe procedurat e  

  brendshme gjatë zbatimit të detyrave të punës; 

–   identifikon dhe informon për rreziqet e mundshme në mjedisin e punës dhe gjatë përdorimit  

  të pajisjeve, mjeteve dhe materialeve; 

–   bëjë studimin, përcaktimin e shkaqeve të dëmtimeve të sipërfaqeve, hartimin dhe  

  dokumentimin e projektit të renovimit  dhe përshkruaj zbatimin e punimeve të ndërhyrjeve  

  që kryhen gjatë punëve të renovimit. 

Kushtet e nevojshme:  

−   Klasa; 

−   Tabela; 

−   Projektori; 

−   Kompjuterë; 

−   Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, etj.); 

−   Veglat dhe materialet për vizatim teknik; 
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−   Fotografi-sllajde të objekteve;  

−   Vizita të objekteve të renovuara; 

−   Mjete për fotografim dhe matje për rilevim. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

–   dallon metoda , sontazhet dhe zbatimin e punimevetë renovimit; 

–   përshkruan dokumentacionin teknik për ndërhyrje në renovim; 

– përshkruan organizimin e proceseve të punës, rendin e punës dhe ecurinë e pëpilimit të 

rendit të punës ; 

– përshkruan procedurat për kontrollimin e vendit të punës, përpara fillimit të proceseve të 

punës 

–    përshkruan rreziqet që kanë të bëjnë me rrezikun në vendin e punës gjatë ndërhyrjeve të 

renovimit; 

–    përshkruan mënyrat e minimizimit të rreziqeve në çdo kohë; 

– përshkruan mënyren dhe teknikat e punës për përdorimin e veglave dhe mjeteve të duhura 

të  punës ; 

– përshkruan teknikat e mirëmbajtjes së veglave të punës;  

– përshkruan kushtet e punës brenda zones (temp, niveli i lagështisë atmosferike, prania e 

ujit, erës, higjiena, kushtet e sigurisë në objekt që mund të kenë ndikim në sigurinë 

personale, mjedisin dhe shëndetin  dhe sigurinë në punë, etj)  që ndikojnë në realizimin e 

duhur të sistemeve të punimeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   përzgjedh metodat adekuate për renovimin e dyshemeve ; 

−   përzgjedh veglat dhe mjetet e punës ; 

−   përzgjedh dokumentacionin teknik për ndërhyrje në renovim; 

−   përzgjedh mënyrat e minimizimit të rreziqeve në çdo kohë; 

−   përzgjedh teknikat e mirëmbajtjes së veglave të punës; 

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, kreativ dhe  konstruktiv; 

−   Të ketë të zhvilluar ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë për të bukurën,  

  nëpërmjet fotografimit dhe vizatimit teknik ; 

−   Punë në grup; 

−   Pune individuale. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Projekte te ndryshme. 

  
Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
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−   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 e shpejtë dhe me  

  saktësi të këtyre komandave, aplikimin e tyre në detyra të ndryshme etj. 

 

 

 

RM3: Nxënësi bëjnë matje, vizaton skica dhe detaje konstruktive si dhe llogarit materialin e  

           nevojshëm të ndërtimit.  

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

−   bëj matjen e siperfaqes për renovim; 

−   kupton rëndësinë e  standardeve në ndërtimtari; 

−   pastron dhe ruan mjetet dhe vendin e punës; 

−   përzgjedh veglat dhe mjetet e punës për vizatim të skicave dhe detajeve konstruktive; 

−   llogarit sasinë e materialit të nevojshëm për renovim. 

Kushtet e nevojshme:  

−   Klasa; 

−   Tabela; 

−   Projektori; 

−   Kompjuterë; 

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

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

–   dallon simbolet dhe shenjat në skicat e punës për shtrim të dyshemeve dhe vendosjes së  

  pllakave; 

–   dallon mënyrat e matjes së gjendjes egzistuese;  

–   përshkruan mënyrën e realizimit të vizatimeve –skicave për punën adekuate. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   bën matjen e sipërfaqes që do të renovohet dhe inspekton gjendjen e saj; 

−   përdorë me saktësi veglat për matje; 

−   përzgjedh veglat dhe mjetet e punës për vizatim;  

−   matë, shënon të dhëna në bllok shënimesh ; 

−   përgatitë vendin e punës ; 

−   përzgjedhë llojin e materialit  për punën adekuate;  

−   realizon matjet, vizatimet (skicat dhe detajet konstruktive ); 

−   llogaritë sasitë 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; 

−   Punë individuale. 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Projekte te ndryshme. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

−   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 e shpejtë dhe me  

  saktësi të këtyre komandave, aplikimin e tyre në detyra te ndryshme etj. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 

’’Shtrimi I dyshemeve në ambientin e jashtëm” 

 Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit:  28.8 Kredi (288 orë mësimore) në Nivelin III-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit : ”Shtrimi I dyshemeve në ambientin e jashtëm”,  

klasa 12: 

 

 

RM1: Nxënësi analizon vendin e punës për realizimin e punës së shtruesit te dyshemesë dhe  

           pllakave 

RM2: Nxënësi Përgatite sipërfaqen për realizimin e punimeve për shtrimin e dyshemeve dhe  

           pllakave 

RM3: Nxënësi Trajton sipërfaqet të përgatitura më parë para realizimit të punimeve për  

           shtrimin e dyshemeve dhe pllakave 

RM4: Nxënësi instalon i elementet e mveshjes së finiturës mbi sipërfaqet e përgatitura më parë 

RM5: Nxënësi bënë punimet përmbyllëse finalizuese të dyshemeve dhe pllakave 

RM6: Nxënësi bënë prokurimin e aseteve të kërkuara, përgatitja e ofertave dhe promovimi i  

           shërbimeve 

 

 

RM1: Nxënësi analizon vendin e punës për realizimin e punës së shtruesit të dyshemesë  

          dhe pllakave 

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

–   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, higjiena, kushtet e sigurisë në objekt që mund të kenë ndikim në  

  sigurinë personale, mjedisin dhe shëndetin dhe sigurinë në punë etj.) që ndikojnë në   

  realizimin e duhur të sistemeve të punimeve. 

–   zgjedh dhe siguron gjendjen teknike të mjeteve dhe pajisjeve të punës sipas manualit  

  të përdorimit dhe rregullave të sigurisë teknike. 

–   përgatitë llojin dhe sasinë e materialeve në përputhje me normat për shpenzimin e  

  materialeve në punimet e ndërtimit sipas dokumentacionit teknik ose kërkesës dhe  

  standardeve dhe politikave të qëndrueshme të punës. 

–   shqyrton dhe paraqet karakteristikat specifike të vendit të punës, dokumentacionin  

  teknik, programin kohor, masat mbrojtëse dhe metodën e realizimit të punimeve  

  efikase dhe të qëndrueshme  të kryera nga shtruesi i dyshemeve dhe pllakave tek  

  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. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Për të realizuar këtë funksion nevojitet:  

–   Pajisjet për realizimin e punëve të ndërtimit të thatë: skelet, uniforma, kompjuteri,   

  projektori, tabele e zezë, flipchart, etj. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përshkruan  përdorimin dokumentacionit teknik; 

–   dallon simbolet dhe shenjat në skicat e punës për shtrim të dyshemeve dhe pllakave; 

–   dallon llojet dhe karakteristikat e materialeve që aplikohen për shtrimin e dyshemeve  

  dhe pllakave; 

–   tregon  standardet e materialeve që aplikohen për shtrim të dyshemeve dhe pllakave; 

–   shpjegon përdorimin e  veglave  dhe pajisjeve për realizimin e punëve të shtrimit të  

  dyshemeve dhe pllakave; 

–   tregon rregullat për shtrim të dyshemeve dhe pllakave; 

–   dallon llojet e veglave dhe  mjeteve që përdoren në realizimin e punëve të shtrimit të  

  dyshemeve dhe pllakave; 

–   tregon rregullat dhe procedurat e sigurisë; 

–   shpjegon teknikat e mirëmbajtjes së veglave të punës; 

–   dallon rreziqet që kanë të bëjnë me aktivitetet e punës së shtrimit të dyshemeve dhe  

  pllakave; 

–   tregon mënyrat e minimizimit të rreziqeve në çdo kohë; 

–   identifikon shenjat e paralajmërimit që kanë të bëjnë me rrezikun në vendin e punës  

  dhe punishtes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   përpilon skica sipas kërkesave të projektit të punëve për shtrim të dyshemeve dhe  

  pllakave; 

–   përcakton materialin e nevojshëm për punë; 

–   kontrollon cilësinë, sasinë e materialit për shtrim të dyshemeve dhe pllakave; 

–   përdor në mënyrë të drejtë veglat e punës; 

–   zbaton rregullat e mirëmbajtjes të veglave dhe mjeteve të punës në mënyrë të saktë; 

–   realizon kriteret e funksionalitetit të veglave dhe mjeteve të punës; 

–   vendos mjetet rrethuese në vendet e rrezikshme sipas rregullores në mënyrë të saktë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

–   Punë ekipore,Komunikativ,Aftësi personale,Njohja e gjuhëve të huaja;  

–   Komunikon me të tjerët në mënyrë profesionale ,Tolerant; 

–   I vetëdijshëm për punën që kryen. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

–   Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i  

  ka kuptuar kërkesat e punës. 

–   Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional. 

–   Kontrollimi i realizimit të funksionit përmes listës së kontrollit.  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

–   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 objektit në përgjithësi. 
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RM2: Nxënësi përgatite sipërfaqen për realizimin e punimeve për shtrimin e dyshemeve   

           dhe pllakave 

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

–   mbron mobiliet e jashtme, sipërfaqet e murit dhe elementët e tjerë, duke përdorur  

  materiale të përshtatshme (të qëndrueshme) (letër mbrojtëse, foli mbrojtese,shirit,  

  etj.), në vendin ku po realizohen punimet për shtrimin e dyshemeve dhe pllakave; 

–   heq mbulesat ekzistuese të dyshemesë dhe shtresat e mëparshme nga sipërfaqet; 

–   pastron / zmerilon sipërfaqet përkatëse (heq yndyrën, papastërtitë, etj.) duke  

  përdorur mjetet dhe agjentët e duhur kimikë; 

–   kontrollon lagështinë e shtresës bazë; 

–   aplikon bazën e duhur  (astarin strukturor në kontakt me betonin, primingu ose  

  paralyerja, astarin e duhur shkrirës, etj); 

–   përgatit materialet e kërkuara dhe kryen rregullimin (përforcimin, zvogëlimin,  

  fashimin) e defekteve në sipërfaqet e dëmtuara të dyshemesë në përputhje me  

  dokumentacionin teknik ose kërkesën e përcaktuar më parë; 

–   kryen vlerësimin e gjendjes dhe cilësisë së sipërfaqeve mbi të cilat do të realizohen  

  punimet e dakorduara; 

–   kryen riparimin e defekteve në dysheme dhe në sipërfaqe të tjera të dëmtuara kur  

  është e nevojshme; 

–   heq shtresat ekzistuese nga sipërfaqet përkatëse; 

–   aplikon bazën e duhur në sipërfaqet ku realizohen punimet për shtrimin e pllakave. 

–   përgatit dhe instalon materiale izoluese (hidrike, termike dhe akustike) në përputhje  

  me dokumentacionin teknik ose kërkesën; 

–   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 nën strukturës sipas dokumentacionit  

  teknik; 

–   përcakton aftësinë mbajtëse të nen strukturës dhe shënon elementet që do të  

  zëvendësohen; 

Kushtet e nevojshme: 

–   Për të realizuar këtë funksion nevojitet:  

  Mjetet e punës për realizimin e  punimeve për instalimin e strukturës (veshjes) dhe  

  tavaneve në nënstrukturën e përgatitur dhe elementeve dekorativ, kompjuteri,  

  projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   kupton sistemin e punës për shtrim të dyshemeve dhe pllakave; 

–   dallon dhe identifikon llojet e ndryshme të materialeve; 

–   përshkruan dhe interpreton në listë materialet e nevojshme për punën aktuale; 

–   shqyrton udhëzuesit e përdorimit të materialeve; 

–   vlerëson gjendjen e sipërfaqes/bazës për shtrim të dyshemesë; 

–   përcakton  mënyrën e eliminimit të pengesave në sipërfaqe para shtrimit të  

  dyshemeve dhe  pllakave; 

–   përvetëson materialet dhe teknikat për  lyerje bazike; 

–   konstaton ndërthurjet e pozicioneve tjera me punën e tij për shtrim të dyshemeve; 

–   kupton mënyra të matjes, prerjes dhe krahasimit për vendosje të materialit; 

–   njeh teknikat e punës dhe përdorimin e veglave te duhura për shtrim të dyshemeve; 

–   realizon kompozimin e materialit dhe përvetëson teknikën e vendosjes së materialit; 

–   realizon matjet nga vizatimet në materialet për përdorim; 

–   njeh kompozimin e materialeve; 

–   kupton dhe realizon punimin e nenstrukturave per dysheme; 
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–   realizon shtresat finale të dyshemeve; 

–   përshkruan elementet themelore të fizikës së  ndërtimit ; 

–   vlerëson gjendjen e sipërfaqes për izolim; 

–   përvetëson kompozimin e materialit dhe teknikën e rrafshimit /lëmimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   krahason materialet me përshkrimin;  

–   zbaton deponimin e materialit sipas kushteve të kërkuara nga udhëzuesit; 

–   përdorë vende të sigurta për ruajtje të materialit; 

–   merr materialet dhe pajisjet e nevojshme për pozicionin e punës per shtrim te  

  dyshemeve dhe pllakave; 

–   përgatitë materialet për aplikim; 

–   përdorë mjete të duhura të punës; 

–   kryen matje te sipërfaqeve dhe inspekton gjendjen së saj; 

–   mënjanon pengesat  dhe përgatitë sipërfaqen; 

–   vendosë materialin rrafshues në sipërfaqe; 

–   rrafshon sipërfaqen; 

–   matë, shënon të dhëna në bllok shënimesh; 

–   kryen zgjidhje praktike të punës dhe zgjidh formën e përshtatshme të vendosjeve; 

–   kryen matjet, vizatimet dhe prerjet në material për vendosje; 

–   vendosë materialin në sipërfaqe, përshtatë dhe kontrollon shtresën për shtrim të  

  dyshemesë; 

–   vendos përforcuesit e parapara me vegla të duhura ; 

–   parapërgatitë materialin, vendosë dhe teston mbylljet/riparimet e realizuara; 

–   shënon masa dhe vizaton në material apo element konstruktiv; 

–   përpunon materialin duke  i përzgjedh komponentët për përzierje në masën e  

  kërkuar; 

–   kryen shtrirjen e materialit sipas shtresave të përpara me materialin e parapërgatitur; 

–   përgatitë dhe vendosë nënstrukturën; 

–   kompozon materialin rrafshues; 

–   përdorë materialin dhe kryen lyerjen bazike; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  

–   Komunikimi.  (Lexim/shkrim/ dëgjim); 

–   Punë ekipore, Planifikimi, Organizimi, Evidentimi,Negocimi, Analizimi, Zgjidhje e    

  problemit; 

–   Menaxhimi i kohës, Analitike, Oratorike, Prezantimi, Përdorimi i gjuhës adekuate të  

  Trupit; 

–   Bashkëpunimi dhe shkathtësi ndër personale. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

–   Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i  

  ka kuptuar kërkesat e punës; 

–   Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

–   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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RM3: Nxënësi Trajton sipërfaqet të përgatitura më parë para realizimit të punimeve  

           për shtrimin e dyshemeve dhe pllakave 

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

*1.hapësira me ambiente jo te nxehura: Terasa/Pllato dhe Ballkone/Loxha 

*2.hapesira me ambiente te nxehura: Kulme të rrafshta 

*3.dyshemet në kontakte me tokën: Pishinat(mozaik pllaka) ,Shkallët hyrëse dhe Rampa 

–   Aplikon shtresën e astarit/primer (impregnim, nënveshje, primingu ose paralyerja,  

  etj.) në varësi të llojit të sipërfaqes dhe qëllimit të synuar të hapësirës në fjalë;* 

–   Përgatitë materialin mbushës për nivelimin sipas dokumentacionit teknik ose  

  kërkesës;* 

–   Kryen aplikimin e niveleve të lartësisë dhe nivelimin me mjetet e duhura në  

  përputhje me dokumentacionin teknik ose kërkesën;*(B) 

–   Vendos shtresat e izolimit akustik dhe termik, si dhe shtresat hidroizoluese sipas  

  dokumentacionit teknik ose kërkesës;*(C) 

–   Instalon shtresën bazë në sipërfaqet e përgatitura më parë në mënyrë manuale ose  

  mekanike;* 

–   Instalon trarët dhe nënstrukturën për dyshemetë e ngritura (B); 

–   Përgatit përzierjet e duhura (ngjitës, llaç çimentoje,rere mushese dhe nivelizuese etj.)  

  për sipërfaqet në mënyrë manuale dhe/ ose mekanike sipas dokumentacionit teknik  

  ose kërkesës;* 

–   Aplikon përzierjen e nivelimit (baza) në dysheme dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë  

  manuale dhe/ose mekanike, sipas dokumentacionit teknik ose kërkesës.* 

Kushtet e nevojshme: 

–   Për të realizuar këtë funksion nevojitet; 

–   Mjetet e punës për realizimin e  punimeve për instalimin e strukturës (veshjes) dhe  

  tavaneve në nënstrukturën e përgatitur dhe elementeve dekorativ, kompjuteri,  

  projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   kupton sistemin e punës për shtrim të dyshemeve; 

–   dallon dhe identifikon llojet e ndryshme të materialeve ; 

–   përshkruan dhe interpreton në listë materialet e nevojshme për punën aktuale; 

–   shqyrton udhëzuesit e përdorimit të materialeve ; 

–   vlerëson gjendjen e sipërfaqes/bazës për shtrim të dyshemesë(estrihu me     

         shtresa); 

–   përcakton  mënyrën e eliminimit të pengesave në sipërfaqe para shtrimit të  

                           pllakave; 

–   përvetëson materialet dhe teknikat për  lyerje bazike; 

–   konstaton ndërthurjet e pozicioneve tjera me punën e tij për shtrim të dyshemeve; 

–   kupton mënyra të matjes, prerjes dhe krahasimit për vendosje të materialit; 

–   njeh teknikat e punës dhe përdorimin e veglave te duhura për shtrim të 

         dyshemeve; 

–   realizon kompozimin e materialit dhe përvetëson teknikën e vendosjes së  

         materialit; 

–   realizon matjet nga vizatimet në materialet për përdorim; 

–   njeh kompozimin e materialeve dhe përvetëson teknikën e vendosjes së  

         materialit; 

–   kupton dhe realizon punimin e nenstrukturave per dysheme(estrihu me shtresa); 

–   realizon shtresat finale të dyshemeve; 

–   vërteton masat në element konstruktiv sipas vizatimeve për realizim;  
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–   përvetëson mënyra të matjes, prerjes dhe krahasimit për vendosje të materialit; 

–   njeh llojet, karakteristikat e materialit dhe teknikat e punës dhe përdorimin e  

         veglave te duhura për  vendosjen e pllakave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   krahason materialet me përshkrimin;  

–   zbaton deponimin e materialit sipas kushteve të kërkuara nga udhëzuesit; 

–   përdorë vende të sigurta për ruajtje të materialit; 

–   merr materialet dhe pajisjet e nevojshme për pozicionin e punës; 

–   përgatitë materialet për aplikim; 

–   përdorë mjete të duhura të punës; 

–   kryen matje te sipërfaqeve dhe inspekton gjendjen së saj; 

–   mënjanon pengesat  dhe përgatitë sipërfaqen; 

–   vendosë materialin rrafshues në sipërfaqe; 

–   rrafshon sipërfaqen; 

–   bënë matjen, shënon të dhëna në bllok shënimesh; 

–   kryen zgjidhje praktike të punës dhe zgjidh formën e përshtatshme të    

         vendosjeve; 

–   kryen matjet, vizatimet dhe prerjet në material për vendosje; 

–   vendosë materialin në sipërfaqe, përshtatë dhe kontrollon shtresën për shtrim të  

         dyshemesë(estrihu me shtresa); 

–   vendos përforcuesit e parapara me vegla të duhura ; 

–   parapërgatitë materialin, vendosë dhe teston mbylljet/riparimet e realizuara; 

–   shënon masa dhe vizaton në material apo element konstruktiv; 

–   përpunon materialin duke  i përzgjedh komponentët për përzierje në masën e  

         kërkuar; 

–   kryen shtrirjen e materialit sipas shtresave të përpara me materialin e  

         parapërgatitur; 

–   përgatitë dhe vendosë nënstrukturën(estrihu me shtresa); 

–   matë, shënon të dhëna në bllok shënimesh, vizatime dhe në element konstruktiv; 

–   kryen zgjidhje praktike të punës dhe zgjidh formën e përshtatshme të     

         vendosjeve; 

–   kryen matjet, vizatimet dhe prerjet në material për vendosje; 

–   vendosë materialin në sipërfaqe, përshtatë dhe kontrollon shtresën izoluese  

         konform vizatimeve; 

–   vendos përforcuesit e parapara me vegla të duhura ; 

–   merrë materialin, kompozon, vendosë dhe rrafshon sipërfaqen; 

–   parapërgatitë materialin, vendosë dhe teston mbylljet/riparimet e realizuara; 

–   shënon masa dhe vizaton në material apo element konstruktiv; 

–   përpunon materialin duke  i përzgjedh komponentët për përzierje në masën e  

         kërkuar; 

–   kryen shtrirjen e materialit sipas shtresave të perparame materialin e  

         parapërgatitur; 

–   përgatitë dhe vendosë nënstrukturën e shtresës mbrojtëse; 

–   përdorë  material mbrojtëse në apo afër shtresës për mbrojtje përgjatë procesit të  

         tharjes / shtangimit, mbrojtje nga ndikimet mekanike apo të mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

–   Komunikimi.  (Lexim/shkrim/ dëgjim).,Punë ekipore, Planifikimi, Organizimi,  

  Evidentimi; 

–   Negocimi, Analizimi, Zgjidhje e problemit, Menaxhimi i kohës, Analitike,  

  Oratorike; 

–   Prezantimi.,Përdorimi i gjuhës adekuate të trupit; 
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–   Bashkëpunimi dhe shkathtësi ndër personale. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

–   Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i  

  ka kuptuar kërkesat e punës; 

–   Vlerësimi i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

–   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 për urat termike. 

 

 

 

 

RM4: Nxënësi Instalon elementet e mveshjes së finiturës mbi sipërfaqet e përgatitura  

           më parë 

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

*1.hapësira me ambiente jo te nxehura: Terasa/Pllato dhe Ballkone/Loxha 

*2.hapesira me ambiente te nxehura: Kulme të rrafshta 

*3.dyshemet në kontakte me tokën: Pishinat(mozaik pllaka) ,Shkallët hyrëse dhe Rampa 

 

–   kryen matjen e sipërfaqes me instrumentet përkatëse sipas dokumentacionit teknik  

  ose kërkesës;* 

–   kryen shënjimin dhe prerjen e elementeve të mbulesës së dyshemesë në përputhje me  

  masat në vendin ku punon dhe dokumentacionin teknik ose kërkesën;* 

–   përgatitë dhe aplikon lidhëset e duhura në sipërfaqet e përgatitura më parë dhe  

  elementët për mbulimin e  dyshemesë në mënyrë manuale ose mekanike në  

  përputhje me teknologjinë e specifikuar nga prodhuesi (c); 

–   kryen instalimin dhe montimin e elementeve të ndryshëme veshëse dhe elementeve  

  jo standarde (elemente dekorative, plindues, etj.) në përputhje me dokumentacionin    

  teknik ose kërkesën;* (a) 

–   instalon elementet e dyshemesë në nënstrukturën e përgatitur më parë për dyshemetë  

  e ngritura ;(b)* 

–   kryen matjen, formësimin, përpunimin dhe prerjen e elementeve veshëse (pllaka te  

  gurëve,kulirit  etj.), sipas masave të specifikuara dhe projektit përkatës;* 

–   përgatitë dhe aplikon mjetet lidhëse për mbushjen e sipërfaqeve dhe pllakave të  

  përgatitura më parë;* (a) 

–   përgatitë dhe aplikon bojakun / veshjen dekorative në bazën e përgatitur më parë dhe  

  realizon punimet e finiturës (lëmim, lustrim dhe larje);*  

–   përgatitë dhe derdh dysheme te lengshme, epokside dhe nga akryli.* 

Kushtet e nevojshme: 

–   Për të realizuar këtë funksion nevojitet: 

  Mjetet e punës për realizimin e  punimeve për instalimin e strukturës (veshjes) dhe  

  tavaneve në nënstrukturën e përgatitur dhe elementeve dekorativ, kompjuteri,    

  projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   kupton sistemin e punës për shtrim të dyshemeve dhe pllakave; 

–   dallon dhe identifikon llojet e ndryshme të materialeve ; 

–   përshkruan dhe interpreton në listë materialet e nevojshme për punën aktuale; 

–   shqyrton udhëzuesit e përdorimit të materialeve ; 

–   vlerëson gjendjen e sipërfaqes/bazës për shtrim të dyshemesë dhe pllakave; 

–   përcakton  mënyrën e eliminimit të pengesave në sipërfaqe para shtrimit të pllakave; 

–   përvetëson materialet dhe teknikat për  lyerje bazike; 

–   konstaton ndërthurjet e pozicioneve tjera me punën e tij për shtrim të dyshemeve dhe  

  pllakave; 

–   kupton mënyra të matjes, prerjes dhe krahasimit për vendosje të materialit; 

–   njeh teknikat e punës dhe përdorimin e veglave te duhura për shtrim të dyshemeve  

  dhe pllakave; 

–   realizon kompozimin e materialit dhe përvetëson teknikën e vendosjes së materialit; 

–   realizon matjet nga vizatimet në materialet për përdorim; 

–   njeh kompozimin e materialeve; 

–   kupton dhe realizon punimin e nenstrukturave per dysheme(estrihu me shtresa); 

–   realizon shtresat finale të dyshemeve dhe pllakave; 

–   vërteton masat në element konstruktiv sipas vizatimeve për realizim; 

–   përvetëson mënyra të matjes, prerjes dhe krahasimit për vendosje të materialit; 

–   njeh llojet, karakteristikat e materialit dhe teknikat e punës dhe përdorimin e veglave  

  te duhura për  vendosjen e pllakave; 

–   njeh kompozimin e materialit dhe përvetëson teknikën e vendosjes së materialit; 

–   interpreton masat nga vizatimet në materialet për përdorim; 

–   njeh kompozimin e materialeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   krahason materialet me përshkrimin;  

–   zbaton deponimin e materialit sipas kushteve të kërkuara nga udhëzuesit; 

–   përdorë vende të sigurta për ruajtje të materialit; 

–   merr materialet dhe pajisjet e nevojshme për pozicionin e punës; 

–   përgatitë materialet për aplikim; 

–   përdorë mjete të duhura të punës; 

–   kryen matje te sipërfaqeve dhe inspekton gjendjen së saj; 

–   mënjanon pengesat  dhe përgatitë sipërfaqen; 

–   vendosë materialin rrafshues në sipërfaqe; 

–   rrafshon sipërfaqen; 

–   matë, shënon të dhëna në bllok shënimesh ,vizatime dhe në elemente konstruktive; 

–   kryen zgjidhje praktike të punës dhe zgjidh formën e përshtatshme të vendosjeve; 

–   kryen matjet, vizatimet dhe prerjet në material për vendosje; 

–   vendosë materialin në sipërfaqe, përshtatë dhe kontrollon shtresën për shtrim të  

  dyshemesë(estrihu me shtresa); 

–   vendos përforcuesit e parapara me vegla të duhura; 

–   parapërgatitë materialin, vendosë dhe teston mbylljet/riparimet e realizuara; 

–   shënon masa dhe vizaton në material apo element konstruktiv; 

–   përpunon materialin duke  i përzgjedh komponentët për përzierje në masën e    

  kërkuar; 

–   kryen shtrirjen e materialit sipas shtresave të përpara me materialin e parapërgatitur; 

–   përgatitë dhe vendosë nënstrukturën(estrihu me shtresa); 

–   vendosë materialin në sipërfaqe, përshtatë dhe kontrollon shtresën izoluese konform  

  vizatimeve; 

–   vendos përforcuesit e parapara me vegla të duhura ; 



 

P
ag

e1
3

5
 

–   merrë materialin, kompozon, vendosë dhe rrafshon sipërfaqen; 

–   përgatitë dhe vendosë nënstrukturën e shtresës mbrojtëse; 

–   përdorë  material mbrojtëse në apo afër shtresës për mbrojtje përgjatë procesit të  

  tharjes / shtangimit, mbrojtje nga ndikimet mekanike apo të mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

–   Komunikimi.  (Lexim/shkrim/ dëgjim).,Punë ekipore, Planifikimi, Organizimi,  

  Evidentimi; 

–   Negocimi, Analizimi, Zgjidhje e problemit, Menaxhimi i kohës, Analitike,    

  Oratorike; 

–   Prezantimi, Përdorimi i gjuhës adekuate të trupit; 

–   Bashkëpunimi dhe shkathtësi ndër personale. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

–    Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i 

ka kuptuar kërkesat e punës; 

–    Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

–    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 numërojë, 

dallojë,emërton, shenojë dhe vizatojë elementet e objektit në përgjithësi. 

 

 

 

RM5: Nxënësi bënë punimet përmbyllëse finalizuese ëe dyshemeve dhe pllakave 

 

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

–   kryen mbushjen dhe trajtimin e boshllëqeve dhe fugave duke përdorur materialet e  

  duhura; 

–   kryen lëmimin, zumparimin, larjen dhe pastrimin e sipërfaqeve dhe mbulesave të  

  dyshemesë; 

–   instalon mbrojtëset për qoshet, plinduesit dhe elementë të tjerë shtesë të mbulesës së  

  dyshemesë në përputhje me dokumentacionin teknik ose kërkesën; 

–   aplikon veshjet e finiturës në lloje të caktuara të mbulesave të dyshemesë; 

–   pastron dhe ruan mjetet dhe vendin e punës; 

–   sistemon materialet e mbetura dhe i magazinon ato; 

–   çmonton skelat / platformat e ndërtimit, nëse është e nevojshme; 

–   kryen kontrollin e cilësisë së punimeve të kryera dhe korrigjimin e defekteve, nëse  

  është e nevojshme; 

–   kryen kurimin, larjen dhe pastrimin e sipërfaqeve dhe veshjeve të trajtuara më parë; 

–   aplikon veshjet e finiturës në lloje të caktuara të veshjes (gurë natyral dhe artificial,  

  veshje mbrojtëse, veshje dekorative, etj.); 

–   sistemon materialet e mbetura dhe i ruan ato. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Për të realizuar këtë funksion nevojitet:  

  Mjetet e punës për realizimin e  punimeve për instalimin e strukturës (veshjes) dhe    

              tavaneve në nënstrukturën e përgatitur dhe elementeve dekorativ, kompjuteri,   

              projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   kupton sistemin e punës për shtrim të dyshemeve dhe pllakave; 

–   dallon dhe identifikon llojet e ndryshme të materialeve ; 



 

P
ag

e1
3

6
 

–   përshkruan dhe interpreton në listë materialet e nevojshme për punën aktuale; 

–   shqyrton udhëzuesit e përdorimit të materialeve ; 

–   vlerëson gjendjen e sipërfaqes/bazës për shtrim të dyshemesë dhe pllakave; 

–   përcakton  mënyrën e eliminimit të pengesave në sipërfaqe para shtrimit të pllakave; 

–   përvetëson materialet dhe teknikat për  lyerje bazike; 

–   konstaton ndërthurjet e pozicioneve tjera me punën e tij për shtrim të dyshemeve dhe  

  pllakave; 

–   kupton mënyra të matjes, prerjes dhe krahasimit për vendosje të materialit; 

–   njeh teknikat e punës dhe përdorimin e veglave te duhura për shtrim të dyshemeve  

  dhe pllakave; 

–   realizon kompozimin e materialit dhe përvetëson teknikën e vendosjes së materialit; 

–   realizon matjet nga vizatimet në materialet për përdorim; 

–   njeh kompozimin e materialeve; 

–   kupton dhe realizon punimin e nenstrukturave per dysheme dhe pllakave; 

–   realizon shtresat finale të dyshemeve; 

–   interpreton masat nga vizatimet në materialet për përdorim; 

–   përvetëson materialin dhe përcakton teknikën e vendosjes duke përdorë teknikat dhe  

  veglat e duhura; 

–   realizon shtresat finale të mbushjes se fugave; 

–   realizon mbrojtjen e shtresës finale. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   krahason materialet me përshkrimin;  

–   zbaton deponimin e materialit sipas kushteve të kërkuara nga udhëzuesit; 

–   përdorë vende të sigurta për ruajtje të materialit; 

–   merr materialet dhe pajisjet e nevojshme për pozicionin e punës; 

–   përgatitë materialet për aplikim; 

–   përdorë mjete të duhura të punës; 

–   kryen matje te sipërfaqeve dhe inspekton gjendjen së saj; 

–   mënjanon pengesat  dhe përgatitë sipërfaqen; 

–   vendosë materialin rrafshues në sipërfaqe; 

–   rrafshon sipërfaqen; 

–   matë, shënon të dhëna në bllok shënimesh, vizatime dhe në element konstruktiv; 

–   kryen zgjidhje praktike të punës dhe zgjidh formën e përshtatshme të vendosjeve; 

–   kryen matjet, vizatimet dhe prerjet në material për vendosje; 

–   vendosë materialin në sipërfaqe, përshtatë dhe kontrollon shtresën për shtrim të  

  dyshemesë; 

–   vendos përforcuesit e parapara me vegla të duhura ; 

–   parapërgatitë materialin, vendosë dhe teston mbylljet/riparimet e realizuara; 

–   shënon masa dhe vizaton në material apo element konstruktiv; 

–   përpunon materialin duke  i përzgjedh komponentët për përzierje në masën e    

  kërkuar; 

–   kryen shtrirjen e materialit sipas shtresave të përpara me materialin e parapërgatitur; 

–   përgatitë dhe vendosë nënstrukturën; 

–   vendosë materialin në sipërfaqe, përshtatë dhe kontrollon shtresën izoluese konform  

  vizatimeve; 

–   merrë materialin, kompozon, vendosë dhe rrafshon sipërfaqen; 

–   parapërgatitë materialin, vendosë dhe teston mbylljet/riparimet e realizuara; 

–   përgatitë dhe vendosë nënstrukturën e shtresës mbrojtëse; 

–   përdorë  material mbrojtëse në apo afër shtresës për mbrojtje përgjatë procesit të  

  tharjes / shtangimit, mbrojtje nga ndikimet mekanike apo të mjedisit. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

–   Komunikimi.  (Lexim/shkrim/ dëgjim).,Punë ekipore, Planifikimi, Organizimi,  

  Evidentimi; 

–   Negocimi, Analizimi, Zgjidhje e problemit, Menaxhimi i kohës, Analitike,    

  Oratorike; 

–   Prezantimi, Përdorimi i gjuhës adekuate të trupit; 

–   Bashkëpunimi dhe shkathtësi ndër personale. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

–   Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i 

ka kuptuar kërkesat e punës; 

–   Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

–   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 objektit në përgjithësi. 

 

 

 

RM6:Nxënësi bënë prokurimin e aseteve të kërkuara, përgatitja e ofertave dhe  

          promovimi i shërbimeve 

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

–   analizon tregun, disponueshmërinë dhe çmimet e materialeve, mjeteve, pajisjeve dhe  

  aparaturave të tjera të punës; 

–   bënë zgjedhjen, blerjen dhe kontrollin e materialeve, mjeteve, pajisjeve të nevojshme  

  duke respektuar parimet e mjedisit të qëndrueshëm; 

–   bënë matjen paraprake të punimeve (përshkrimi dhe sasitë e punimeve); 

–   llogaritë çmimin për pozicionet individuale të punës bazuar në analizën e çmimit  

  (kostot e materialeve dhe kostoja e kohës për njësi matëse); 

–   përgatitë / merr pjesë në përgatitjen e ofertës për kryerjen e punimeve që realizohen  

  nga shtruesi i pllakave; 

–   promovon ofertat dhe shërbimet duke i përshtatur me grupet e ndryshme të synuara  

  (panaire, prezantime, marketimi digjital etj.). 

− Kushtet e nevojshme: 

–   Për të realizuar këtë funksion nevojitet: 

  Kompjuteri, projektori, shembull i dokumenteve të administratës, ditari i ndërtimit,  

  tabele e zezë, flipchart etj. 

− Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

− analizon ofertat dhe kërkesat në sektorin e ndërtimtarisë; 

− përcjell konkurrencën në lëmine e shtruesit te pllakave; 

− njeh mjetet, pajisjet, materialet dhe procedurat e blerjeve dhe prokurimit të tyre; 

− tregon ecurinë e matjeve paraprake të punimeve; 

− njeh çmimin për njësi dhe ecuria e llogaritjes së tyre; 

− përpilon dhe prezanton oferta për kryerje të punimeve dhe ecuria e përgatitjes së saj; 

− prokurimi; 

− legjislacioni kombëtar për prokurim; 
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− metodat e realizimit të promovimit të ofertave të shërbimeve. 

− Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

−   pjesëmarrja në hartimin/përpilimin e ofertave standarde dhe inovative të shërbimeve;  

−   vlerësimi i nevojës për blerje të mjeteve, pajisjeve të nevojshme, dhe realizimi i  

  blerjeve të tyre; 

−   realizimi i saktë  i matjeve paraprake të punimeve; 

−   llogaritja e çmimit për njësi; 

−   llogaritja e kostos së materialeve dhe kohës së nevojshme për realizim të punimeve; 

−   pjesëmarrja në përgatitjen e materialit promovues; 

−   promovimi i ofertave dhe shërbimeve në mënyra dhe evente të ndryshme. 

− Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi.  (Lexim/shkrim/ dëgjim).,Punë ekipore, Planifikimi, Organizimi,  

  Evidentimi; 

−   Negocimi, Analizimi, Zgjidhje e problemit, Menaxhimi i kohës, Analitike,    

  Oratorike; 

−   Prezantimi, Përdorimi i gjuhës adekuate të trupit; 

−   Bashkëpunimi dhe shkathtësi ndër personale. 

− Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i  

  ka kuptuar kërkesat e punë; 

−   Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  

− Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 izolimit termik he akustik te mureve te fasaes- mveshjes  

  se objektit. 
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PERSHKRUESI I MODULIT  

 

“Shtrimi i dyshemeve nga materialet e ndryshme II” 

 Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Shtrues të dyshemesë dhe vendosjes së pllakave 

Vlera e Kredive të Modulit: Kredi 25.6 (256 orë mësimore) në Nivelin IV-të KKK 

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

 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: “Shtrimi i dyshemeve nga materialet e ndryshme II”, 

klasa 12: 

 

 

RM1: Nxënësi përshkruan dhe zbaton teknikat e shtrimit të dyshemeve nga druri 

RM2: Nxënësi përshkruan dhe zbaton teknikat e shtrimit të dyshemeve nga tekstili 

RM3: Nxënësi përshkruan dhe zbaton teknikat e shtrimit të dyshemeve nga linoleumi 

RM4: Nxënësi përshkruan dhe zbaton teknikat e shtrimit të dyshemeve nga plastika 

 

 

 

 

RM1: Nxënësi përshkruan dhe zbaton teknikat e shtrimit të dyshemeve nga druri 

 

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

−   përshkruan llojet e dyshemve nga druri; 

−   përshkruan karakteristikat e materialeve drurore per shtrim të dyshemesë; 

−   përshkruan renditjen e nënshtresave/shtresave të dyshemeve nga druri; 

−   përshkruan llojet e dyshemeve nga drusi masiv; 

−   përshkruan llojet e dyshemeve nga materialet e drurit (laminat dhe furnire te  

  ndryshme); 

−   përshkruan realizimin e shtresave perfundimtare te dyshemeve nga druri; 

−   përshkruan realizimin e lustrimeve sipas nevojave për dysheme nga druri. 

Kushtet e nevojshme: 

−   Tabela; 

−   Projektori me transparent; 

−   Fotografi ,video dhe katalogje te dyshemeve; 

−   Mjedise pune për kryerje të dyshemeve ,  demonstrim dhe ushtrime praktike ; 

−   Kompleti i veglave dhe i pajisjeve për punim te dyshemeve nga druri; 

−   Materialet shpenzuese te nevojshme per  te gjitha llojet e dyshemeve nga druri; 

−   Preferohet vizit pune ne ndojne objekt konkret ku mund te percillen rastet e caktuara. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

−   përshkruan llojet e dyshemve nga druri; 

−   përshkruan karakteristikat e materialeve drurore per shtrim të dyshemesë; 

−   përshkruan renditjen e nënshtresave/shtresave të dyshemeve nga druri; 

−   përshkruan llojet e dyshemeve nga drusi masiv; 

−   përshkruan llojet e dyshemeve nga materialet e drurit(laminat dhe furnire te  

  ndryshme); 

−   përshkruan realizimin e shtresave perfundimtare te dyshemeve nga druri; 

−   përshkruan realizimin e lustrimeve sipas nevojave për dysheme nga druri. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   parapërgaditë sipërfaqet bazë për shtrimin e dyshemeve; 

–   llogaritë dhe specifikon sasit  e materialeve per perfundimin e  punimeve ne tërësi; 

–   porosit materialin  sipas karakteristikave te duhura dhe te njejtin e kontrollon në bazë 

  te atesteve apo edhe vizualisht a është sjellë në gjendje të pranueshme; 

–   verifikon gjendjen e materialit  sjellur  dhe depoziton ne kushte te parashikuar; 

–   siguron paisjet dhe mjetet per realizimin e punimeve parashikuar; 

–   skicon dhe ben matjet e duhura per realizimin e punimev sipas shtresave te  

  parashikuara; 

–   koordinon me kooperanta per insalime tjera eventuale në nënshtresat e dyshemeve; 

–   parashikon dhe organizon fuqin puntorë për realizimin e punimeve ne tërësi; 

–   përcjellë kualitetin e punimeve te kryera dhe te njejtat i evidenton ne  

  dokumentacionin adekuat; 

–   egzekuton punet sipas pershkrimit – projektit gjegjsisht sipas standardeve te  

  parashikuara; 

–   realizon shtrirjen  e folive kunder avullit si dhe folive adekuate zeizoluese; 

–   bënë shtruarjen dhe palimin e elementeve termoizoluese; 

–   realizon  shtrirjen  e shtresës përfundimtare të dyshemeve nga materialet e drurit; 

–   demonstron   vendosjen e pjesëve te drurit per formësimin e dyshemeve; 

–   ndërmert të gjitha masat e sigurisë në punë gjatë tërë procesit të egzekutimit. 

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; 

−   Demostrimi e njohurive të fituara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 zbatohej 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 karakteristika  

  zë izoluese dhe termo izoluese  te mureve te brendshme brenda objekteve 

 

 

RM2: Nxënësi përshkruan dhe zbaton teknikat e shtrimit të dyshemeve nga tekstili 

 

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

–   përshkruan llojet e dyshemve nga tekstili; 

–   përshkruan karakteristikat e materialeve te tekstilit per shtrim të dyshemesë; 
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–   përshkruan renditjen e nënshtresave/shtresave të dyshemeve nga tekstili; 

–   përshkruan llojet e ngjitësve te tekstilit; 

–   përshkruan llojet e materialeve sekondare per finalizimin e dyshemeve nga tekstili; 

–   përshkruan metodat e matjes dhe prerjes se tekstileve te ndryshme për dysheme; 

–   përshkruan realizimin e shtresave perfundimtare te dyshemeve nga tekstili; 

–   përshkruan realizimin e përpunimeve finale sipas nevojave për dysheme nga tekstili. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Tabela; 

–   Projektori me transparent; 

–   Fotografi, video dhe katalogë te llojeve te dyshemeve nga tekstili; 

–   Mjedise pune për demonstrim dhe  kryerjen e punimeve te dyshemeve nga tekstili; 

–   Kompleti i  veglave  dhe   i pajisjeve për  punimin; 

–   Mostra te ekspozuara te dyshemeve nga tekstili; 

–   Materialet e nevojshme për ushtrime-punë praktike te dyshemeve nga tekstili. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përshkruan llojet e dyshemve nga tekstili; 

–   përshkruan karakteristikat e materialeve te tekstilit per shtrim të dyshemesë; 

–   përshkruan renditjen e nënshtresave/shtresave të dyshemeve nga tekstili; 

–   përshkruan llojet e ngjitësve te tekstilit; 

–   përshkruan llojet e materialeve sekondare per finalizimin e dyshemeve nga tekstili; 

–   përshkruan metodat e matjes dhe prerjes se tekstileve te ndryshme për dysheme; 

–   përshkruan realizimin e shtresave perfundimtare te dyshemeve nga tekstili; 

–   përshkruan realizimin e përpunimeve finale sipas nevojave për dysheme nga tekstili. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

–   parapergaditë siperfaqet bazë për shtrimin e dyshemeve nga tekstili; 

–   verifikon gjendjen e materialit  sjellur  dhe depoziton ne kushte te parashikuar; 

–   siguron paisjet dhe mjetet per realizimin e punimeve parashikuar; 

–   skicon dhe ben matjet e duhura per realizimin e punimev sipas shtresave te 

        parashikuara; 

–   bënë shtruarjen dhe palimin sipas nevojës te elementeve termoizoluese dhe 

        hidroizoluese; 

–   realizon  shtrirjen  e nenshtreses te dyshemeve nga tekstili; 

–   demonstron dhe realizon matjet dhe prerjen e teksitleve per shtrim te dyshemeve; 

–   demonstron   vendosjen e pjesëve të tekstilit për formësimin e dyshemeve; 

–   ndërmerr të gjitha masat e sigurisë në punë gjatë tërë procesit të egzekutimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

−   Komunikimi; 

−   Bashkëpunimi; 

−   Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 

−   Mbledhë 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 e njohurive te fituara. 
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Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 zbatohej 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 karakteristika    

  zë izoluese dhe termo izoluese  te mureve te brendshme brenda objekteve. 

 

 

 

RM3: Nxënësi përshkruan dhe zbaton teknikat e shtrimit të dyshemeve nga linoleum 

 

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

–   përshkruan llojet e dyshemve nga linoleumi; 

–   përshkruan karakteristikat e materialeve te linoleumit per shtrim të dyshemesë; 

–   përshkruan renditjen e nënshtresave/shtresave të dyshemeve nga linoleumi; 

–   përshkruan llojet e ngjitësve te linoleumit; 

–   përshkruan llojet e materialeve sekondare per finalizimin e dyshemeve nga linoleumi; 

–   përshkruan metodat e matjes dhe prerjes se linoleumit për dysheme; 

–   përshkruan realizimin e shtresave perfundimtare te dyshemeve nga linoleumi; 

–   përshkruan realizimin e përpunimeve finale sipas nevojave për dysheme nga  

  linoleumi. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Tabela; 

–   Projektori me transparent; 

–   Fotografi, video dhe katalogë te dyshemeve nga linoleum; 

–   Mjedise pune për demonstrim dhe  kryerjen e punivimev te dyshemeve nga    

  linoleumi; 

–   Kompleti i  veglave  dhe   i pajisjeve për  punimin; 

–   Mostra te ekpozuara te materialit linoleum; 

–   Materialet e nevojshme per ushtrime-punë praktike. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

–   përshkruan llojet e dyshemve nga linoleumi; 

–   përshkruan karakteristikat e materialeve te linoleumit per shtrim të dyshemesë; 

–   përshkruan renditjen e nënshtresave/shtresave të dyshemeve nga linoleumi; 

–   përshkruan llojet e ngjitësve te linoleumit; 

–   përshkruan llojet e materialeve sekondare për finalizimin e dyshemeve nga linoleumi; 

–   përshkruan metodat e matjes dhe prerjes se linoleumit për dysheme; 

–   përshkruan realizimin e shtresave perfundimtare te dyshemeve nga linoleumi; 

–   përshkruan realizimin e përpunimeve finale sipas nevojave për dysheme nga  

  linoleumi. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– parapergatitë sipërfaqet bazë për shtrim të linoleumit; 

– kontrollon ne bazë te atesteve apo vlerësimit vizualë cilësitë dhe gjendjen e   

   materialeve te aplikuara në nenshtresë dhe në shtresen finale; 

– aplikon ngjitesit adekuat per shtrimin e linoleumit; 

– aplikon shtrimin e linoleumit ne dysheme; 

– kontrollon siperfaqet e shtruara dhe ngjesh ato siperfaqe me mjete adekuate; 

– mbushë fugat dhe punon anësoret per finalizim te dyshemeve nga linoleum. 
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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. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demostrimi i njohurive te fituara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 efektin  

  zeizolues dhe termoizolues te pllakave meskatore 

 

 

RM4: Nxënësi përshkruan dhe zbaton teknikat e shtrimit të dyshemeve nga plastika 

 

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

– përshkruan llojet e dyshemeve nga plastika; 

– përshkruan specifikat e materialeve per dysheme plasitke ; 

– përshkruan renditjen e nënshtresave/shtresave të dyshemeve plastike; 

– përshkruan llojet e komponentëve te dyshemeve plastike; 

– përshkruan llojet e materialeve sekondare per finalizimin e dyshemeve nga plastika; 

– përshkruan realizimin e shtresave perfundimtare te dyshemeve nga plastika; 

– përshkruan realizimin e përpunimeve finale sipas nevojave për dysheme nga plastika. 

Kushtet e nevojshme: 

–   Tabela; 

–   Projektori me transparent; 

–   Fotografi, video dhe katalogje te dyshemeve nga plastika; 

–   Mjedise pune për demonstrim dhe  kryerjen e punvime te dyshemeve nga plastika; 

–   Kompleti i  veglave  dhe   i pajisjeve për  punimin; 

–   Mostra te ekpozuara te dyshemeve nga plastika; 

–   Materialet e nevojshme per ushtrime-punime te dyshemeve nga plastika. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

– përshkruan llojet e dyshemeve nga plastika; 

– përshkruan specifikat e materialeve per dysheme plasitke; 

– përshkruan renditjen e nënshtresave/shtresave të dyshemeve plastike; 

– përshkruan llojet e komponentëve te dyshemeve plastike; 

– përshkruan llojet e materialeve sekondare per finalizimin e dyshemeve nga plastika; 

– përshkruan realizimin e shtresave perfundimtare te dyshemeve nga plastika; 

– përshkruan realizimin e përpunimeve finale sipas nevojave për dysheme nga plastika. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

– parapergatitë sipërfaqet bazë për shtrim të dyshemeve nga plastika; 

– kontrollon ne bazë te atesteve apo vlerësimit vizualë cilësitë dhe gjendjen e    

   materialeve te aplikuara në nënshtresë dhe në shtresën finale; 

– kontrollon ne bazë te atesteve apo vlerësimit vizualë cilësitë dhe gjendjen e  

   nënshtresës (bazes) për shtrimin e dyshemeve nga plastika; 

– aplikon ngjitesit adekuat per shtrimin e dyshemeve nga plastika; 

– aplikon shtrimin e epoks dyshemeve; 

– kontrollon siperfaqet e shtruara dhe ngjesh ato siperfaqe me mjete adekuate; 

– mbushë fugat dhe punon anësoret per finalizim te dyshemeve nga plastika. 

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: 

−   Pyetje - përgjigje me shkrim; 

−   Pyetje - përgjigje me gojë; 

−   Listë kontrolli; 

−   Informata kthyese; 

−   Teknika e vrojtimit; 

−   Demostrimi. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

−   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 mureve te brendshme brenda objekteve. 

 

 


