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Kursi për Prodhues i dyerve dhe dritareve na alumini dhe plastika
Kodi:
I - PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM I KURSIT
1. Grupi që do të përfshihet në Kurs
Nisur nga veçoritë e profesionit të Prodhues i dyerve dhe dritareve na alumini dhe plastika
parapëlqehet që mosha e kursantëve të jetë mbi 16 vjeç. Kategoritë më të mundshme të
personave që do të ndjekin këtë kurs janë si më poshtë:
- Të rinj që kanë mbaruar arsimin e detyruar,
- Të rinj që kanë mbaruar arsimin e mesëm të përgjithshëm ose profesional dhe nuk janë
të punësuar,
- Persona që zotërojnë një profesion i cili nuk është i kërkuar në treg.
2. Mundësitë e punësimit për prodhues i dyerve dhe dritareve na alumini dhe plastika dhe
karriera profesionale.
Prodhuesit e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika punësohen kryesisht në
ndërmarrje që prodhojnë dyer dhe dritareve nga alumini dhe plastika, në të cilat ai / ajo do
të përfshihen në prodhim dyer dhe dritare te llojeve te ndryshme nga alumini dhe plastika,
sipas vizatimeve dhe programit. Detyrat kryesore të një prodhuesi te dyerve dhe dritareve
nga alumini dhe plastika janë përpunimi i te gjitha pjesëve për dyer e dritare duke bërë
prerjen, frezimin shpimi e gjysmëfabrikatit, montimin e këtyre elementeve sipas vizatimit te
punës, montimin e xhamave apo paneleve ne dyer dhe dritare, montimin e dyerve dhe
dritareve ne ambiente te ndryshëm dhe riparimin e mirëmbajtjen e dyerve dhe dritareve te
vjetra, merr dhe përpunon porosi nga konsumatoret, jep informata kthyese me goje apo me
shkrim sa here ato kërkohen nga punëdhënësi apo konsumatoret.
3. Miratimi i programit të Kursit
Programi i kursit për Prodhuesit e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika miratohet
nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS).
4. Kohëzgjatja e Kursit
Kursi do të ketë një kohëzgjatje prej orësh mësimore, ku 1 orë mësimore = 45 minuta
5. Udhëzime për realizimin e Kursit
Struktura e ndërtimit të kurrikulit të kursit është modulare, me module mësimore teorikopraktike të orientuara nga kompetencat e punës së profesionit Prodhuesit e dyerve dhe
dritareve nga alumini dhe plastika.

Për realizimin efektiv të kursit, rekomandohet që ai të zhvillohet në klasat mësimore dhe në
punëtorinë e Qendrës së Aftësimit Profesional (QAP), si dhe në mjedise reale punë të
ndërmarrjeve private (sipas sistemit trial, pra alternimit të periudhave të mësimit teorik me atë
praktik në punëtori dhe në servis). Numri i kursantëve në një kurs nuk duhet të jetë më i madh
se 16 kursantë.
6. Vlerësimi dhe Çertifikimi
Kursantet vlerësohen nga Trajnerët e Kursit për çdo Rezultat Mësimor që përmbahet në të
gjitha Modulet e Kursit. Në përfundim të kursit, çdo kursant do t’i nënshtrohet dy provimeve
përfundimtare nga një Komision vlerësimi i jashtëm:
a) Provimit teorik (nëpërmjet një testi me shkrim)
b) Provimit praktik (nëpërmjet një detyre praktike që integron modulet kryesore të kursit).
Me përfundimin e suksesshëm të Kursit për Prodhuesit e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe
plastika, kursantit do t’i jepet një certifikatë e njohur nga MPMS, që i referohet nivelit të
punonjësit gjysmë të kualifikuar në këtë profesion dhe që është në përputhje me Kornizën
Kombëtare të Kualifikimeve. Kjo certifikatë do të përmbajë listën e moduleve të përvetësuara
nga kursanti, ndërsa rezultatet e arritura në modulet e veçanta dhe në provimet përfundimtare
arkivohen në portfolion e kursantit dhe përcillen në data bazë elektronike.
1. Objektivat përgjithshme të Kursit
Në përfundim të Kursit për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika,
kursantët do të jenë në gjendje të:
 Skicoj vizatime te thjeshta dhe Interpretojë vizatimet me saktësi dhe ne mënyre efikase
dhe kryen përpunimin e pjesëve duke shfrytëzuar llogaritje te thjeshta matematikore.
 Operon me makina konvencionale dhe automatike, ashtu siç kërkohet.
 Përpunon materialet nga alumini dhe plastika për te kryer përpunimin e elementeve te
dyerve dhe dritareve ne mënyre te sakte dhe brenda afatit kohor.
 Përdor vegla te ndryshme duke përfshirë, veglat për prerje, frezim dhe shpim, ngjitje te
PVC-së, veglat e dorës, mjetet e ndryshme për matje dhe kontrolle ne mënyrën e duhur
për te kontrolluar ne mënyre plote pjesët e përpunuara.
 Kryen mirëmbajtjen e rregullt dhe punët e pastrimit te veglave dhe pajisjeve dhe
evidenton problemet teknike.
 Kryen prodhimin, montimin, demontimi dhe mirëmbajtjen e dyerve dhe dritareve nga
alumini dhe plastika.
 Monton dyer dhe dritare nga alumini ne objekte te ndryshme.
 Demonton apo riparon dyer dhe dritare nga alumini ne objekte te ndryshme.
 Kryen llogaritje te thjeshta ekonomike.
 Ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara brenda vendit të punës.









Mirëmban vendin e punës, duke i larguar te gjitha mbeturinat e krijuara gjate procesit te
prodhimit. Kjo përfshin klasifikimin e mbeturinave sipas udhëzimeve.
Mirëmban vendin e punës në gjendje të pastër dhe të rregullt.
Vëzhgon rregullat e përshkruara te sigurisë.
Numëron dhe mban shënime sipas udhëzimeve te dhëna.
Përgatite raportet e punës.
Zbulon dhe raporton te udhëheqësi dështimet e operacioneve te punës, materialet me
defekte dhe çdo situate te pazakontë apo të pasigurte.
Komunikon me gojë ose me shkrim me koleget dhe stafin mbikëqyrës (menaxhues) duke
dhënë informata te përmbledhura dhe shpreh mendimin për informacionin e dhënë.

Modulet dhe njësitë modulare për teknik i mirëmbaje së sistemeve hidraulike dhe
pneumatike
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bazat e teknologjisë, 30h
Mbrojtja në punë, 12h
Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga alumini-AL, 130h
Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga plastika-PVC, 130h
Montimi i dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC, 18h
Llogaritjet ekonomike, 12h

PËRSHKRUESI I MODULIT
“Bazat e teknologjisë se përpunimit”

Titulli i Kualifikimit: XXXX
Vlera e Kredive të Modulit: 3 Kredi (30 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli xxx i AP
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit 1 “Bazat e teknologjisë se përpunimit”,

RM1: Kursanti përshkruan veçorie e prodhimit nga AL dhe PVC
RM2: Kursanti përshkruan prodhimet nga AL dhe PVC
RM3: Kursanti përshkruan veglat, pajisjet dhe instrumentet për prodhimin e dyerve dhe
dritareve nga AL dhe PVC
RM4: Kursanti përgatit skica dhe lexon vizatime te ndryshme për dyer dhe dritare nga AL
dhe PVC
RM6: Kursanti kryen mirëmbajtjen e veglave dhe pajisjeve
RM1: Kursanti përshkruan veçorie e prodhimit nga AL dhe PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursantit: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Përshkruan veçorit teknike dhe teknologjike
- Përshkruan llojet e gjysme fabrikantëve(profilet, panelet, listelat)
- Dallon llojet e gjysme fabrikantëve(forma, ngjyra, trashësia e profilit dhe paneleve)
- Llogarit sasinë e materialit te nevojshëm;
- Përshkruan llojet e matjeve dhe shënjimit;
- Kryen matje dhe shënim ne profile te ndryshme
- Përshkruan prerjen e pjesëve te derës ne kënd te caktuar
- Shpjegon hapjen e foleve për mekanizma
- Shpjegon bashkimin e pjesëve
- Përshkruan pastrimin e vendeve te ngjitura (këndeve )
Kushtet e nevojshme:
- Kaçavida te ndryshëm
- Trapa elektrik dhe trapa me bateri
- Çekan gome
-

Nonius mekanik ose digjital

-

Metri

-

Burgia te dimensioneve te ndryshme

-

Frezë dore me vegla
Tavolinë Pune
Ratifikues dore
Disqe për prerje te AL/PVC

Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Përshkrimi i veçorive teknike dhe teknologjike
Përshkrimi i llojeve e gjysme fabrikantëve(profilet, panelet, listelat)

-

Përzgjedhja e llojeve te gjysmëfabrikatëve(forma, ngjyra, trashësia e profilit dhe
paneleve)
Llogaritja e sasisë se materialit te nevojshëm;
Përshkrimi i llojeve te matjeve dhe shënjimit;
Kryerja e matjeve dhe shënimit ne profile te ndryshme
Përshkrimi i prerjes se pjesëve te derës ne kënd te caktuar
Shpjegimi i hapjes se foleve për mekanizma
Shpjegimi i bashkimit te pjesëve
Përshkrimi i pastrimit te vendeve te ngjitura (këndeve )

Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
-

Përzgjedhja e llojeve te gjysmëfabrikatëve(forma, ngjyra, trashësia e profilit dhe
paneleve)
- Llogaritja e sasisë e materialit te nevojshëm;
- Kryerja e matjes dhe shënimit ne profile te ndryshme
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursantit:
- 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 kursantit:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedhjen
gjysmëfabrikateve matjen dhe shënimin e tyre.

RM2: Kursanti përshkruan prodhimet nga AL dhe PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

Përshkruan rolin dhe funksionin e dyerve dhe dritareve nga Al dhe PVC
Dallon dyert dhe dritaret nga Al dhe PVC
Përshkruan llojet e dyerve(dyer te hyrjes, terakes, baxhos, garazhe, dyerve
rrëshqitëse verandave, etj)
Përshkruan llojet e dyerve(dyer te hyrjes, terakes, baxhos, garazhe, dyerve
rrëshqitëse verandave, etj)
Përshkruan llojet e dritareve( Me hapje vertikale, horizontale dhe gjysmëhapje)
Identifikon llojet aksesoreve sipas nevojave funksionale
Tregon llojet e ambalazhimit
Përshkruan mënyrën e ambalazhimit
Përshkruan mënyrën e deponimit

Kushtet e nevojshme:
- Kaçavida te ndryshëm
- Trapa elektrik dhe trapa me bateri
- Çekan gome
-

Nonius mekanik ose digjital

-

Metri

-

Burgia te dimensioneve te ndryshme

-

Frezë dore me vegla
Tavolinë Pune
Ratifikues dore
Disqe për prerje te AL/PVC

Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Përshkrimi i rolit dhe funksionit te dyerve dhe dritareve nga Al dhe PVC
Përshkrimi i llojeve te dyerve(dyer te hyrjes, terakes, baxhos, garazhe, dyerve
rrëshqitëse verandave, etj)
Përshkrimi i llojeve te dyerve(dyer te hyrjes, terakes, baxhos, garazhe, dyerve
rrëshqitëse verandave, etj)
Përshkrimi i llojeve te dritareve( Me hapje vertikale, horizontale dhe gjysmëhapje)
Identifikimi i llojeve te aksesoreve sipas nevojave funksionale
Përshkrimi i mënyrës se ambalazhimit
Përshkrimi i mënyrës se deponimit

Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:

- Dallon dyert dhe dritaret nga Al dhe PVC
- Tregon llojet e ambalazhimit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
- 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 kursantit:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për dallimin e dyerve dhe
dritareve dhe mënyrën e ambalazhimit te tyre.

-

RM3: Kursanti përshkruan veglat, pajisjet dhe instrumentet për prodhimin e dyerve dhe
dritareve nga AL dhe PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

përshkruan veglat dhe pajisjet për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga AL dhe
PVC;
Përzgjedh veglat dhe pajisjet për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC
Përdor veglat dhe pajisjet për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC

-

Përshkruan instrumentet për shenjim dhe matje për prodhimin e dyerve dhe
dritareve nga AL dhe PVC
- Përzgjedh instrumentet për shenjim dhe matje prodhimin e dyerve dhe dritareve
nga AL dhe PVC
- Përdor instrumentet për shenjim dhe matje për prodhimin e dyerve dhe dritareve
nga AL dhe PVC
Kushtet e nevojshme:
- Kaçavida te ndryshëm
- Trapa elektrik dhe trapa me bateri
- Çekan gome
-

Nonius mekanik ose digjital

-

Metri

-

Burgia te dimensioneve te ndryshme

- Frezë dore me vegla
- Tavolinë Pune
- Ratifikues dore
- Disqe për prerje te AL/PVC
- Makinat konvencionale ose automatike
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Përshkrimi i veglave dhe pajisjeve për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga AL dhe
PVC;
- Përshkrimi i instrumenteve për shenjim dhe matje për prodhimin e dyerve dhe
dritareve nga AL dhe PVC
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
-

Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga AL
dhe PVC
- Përdorimi i veglave dhe pajisjeve për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga AL dhe
PVC
- Përzgjedhja e instrumenteve për shenjim dhe matje për prodhimin e dyerve dhe
dritareve nga AL dhe PVC
- Përdorimi i instrumenteve për shenjim dhe matje për prodhimin e dyerve dhe
dritareve nga AL dhe PVC
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursantit:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedhjen dhe
përdorimin e veglave, pajisjeve dhe instrumenteve.

RM4: Kursanti përgatit skica dhe lexon vizatime te ndryshme për dyer dhe dritare nga AL
dhe PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Përshkruan nevojën e skicimit ne profesion
- Tregon llojet e vijave për skicim
- Shpjegon konturen dhe kuotën
- Skicon forma te ndryshme dyerve dhe dritareve(përcakton krahun e hapjes)
- Dimensionon skicat e ndryshme
Kushtet e nevojshme:
- Letra A4
- Lapsi teknik 0.5
- Goma
- Modele skicash
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
- Përshkrimi i nevojës për skicim ne profesion,
- Shpjegimi i kontures dhe kuotës.
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:

- Tregimi i llojeve te vijave për skicim
- Skicimi i formave te ndryshme dyerve dhe dritareve(përcakton krahun e hapjes)
- Dimensionimi i skicave te ndryshme
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
- 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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për skicimin dhe
dimensionimin e formave te ndryshme te dyerve dhe dritareve nga Al dhe PVC

RM5: Kursanti kryen mirëmbajtjen e veglave dhe pajisjeve
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Përshkruan metodologjinë e mirëmbajtjes se veglave dhe pajisjeve
- Shpjegon veglat dhe pajisjet për mirëmbajtje
- Përzgjedh veglat dhe pajisjet për mirëmbajtje
- Identifikon pajisjet dhe materialet e nevojshme për mirëmbajtje
- Përzgjedh veglat, pajisjet dhe materialet e nevojshme për mirëmbajtje
- Kryen mirëmbajtjen e veglave dhe pajisjeve
Kushtet e nevojshme:
- Veglat dhe pajisjet për mirëmbajtje
- Lubrifikant te ndryshëm
- Tretës për pastrim

- Lecka
- Pjese rezervë për mirëmbajtje
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
- Përshkrimi i metodologjisë se mirëmbajtjes se veglave dhe pajisjeve
- Shpjegimi i veglave dhe pajisjeve për mirëmbajtje
- Identifikimi i veglave, pajisjeve dhe materialeve e nevojshme për mirëmbajtje
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
- Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve për mirëmbajtje
- Përzgjedhja e veglave, pajisjeve dhe materialeve te nevojshme për mirëmbajtje
- Kryerja e mirëmbajtjes se veglave dhe pajisjeve
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
- 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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedhjen veglat dhe
pajisjet, materialet e nevojshme për mirëmbajtje, kryen mirëmbajtje te veglave dhe
pajisjeve.
PËRSHKRUESI I MODULIT

“Mbrojtja dhe siguria ne punë”

Titulli i Kualifikimit: XXXX
Vlera e Kredive të Modulit: 1.2 Kredi (12 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli xxx i AP
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit 2- Mbrojtja dhe siguria ne punë
RM1: Kursanti zbaton rregullat e sigurisë ne pune
RM2: Kursanti përdor dhe mirëmbajnë mjetet mbrojtëse
RM3: Kursanti zbaton procedurat për dhënien e ndihmës se pare
RM1: Kursanti zbaton rregullat e sigurisë ne punë
Kriteret e Vlerësimit ; kursantit duhet te jete i aftë të:
- Përshkruaj rregullat e sigurisë ne pune
- Zbatoj rregullat e sigurisë ne pune
- Përshkruan masat mbrojtëse nga rryma elektrike
- Zbatoj masat mbrojtëse nga rryma elektrike
- Përshkruaj masat mbrojtëse nga zjarri
- Zbatoj masat mbrojtëse nga zjarri
- Përshkruaj masat mbrojtëse nga zhurma
- Zbatoj masat mbrojtëse nga zhurma
- Përshkruaj masat e ruajtjes se ambientit
- Zbatoj masat e ruajtjes se ambientit.
Kushtet e nevojshme:
- Mjedis i përshtatshëm ,
- Pajisje te përshtatshme për kryerjen e ketyre shërbimeve ,
- Kutia e ndihmës se pare,
- Aparati kundër zjarrit ,
- Antifonat,
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti.
-

Përshkrimi i rregullave te sigurisë ne pune
Përshkrimi i masave për mbrojtëse nga rryma elektrike

- Përshkrimi i masave për mbrojtëse nga zjarri
- Përshkrimi i masave për mbrojtëse nga zhurma
- Përshkrimi i masave për ruajtjes se ambientit
- Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
- Zbatimi i masave për rregullat e sigurisë ne pune
- Zbatimi i masave për mbrojtëse nga rryma elektrike
- Zbatimi i masave për mbrojtëse nga zjarri
- Zbatimi i masave për mbrojtëse nga zhurma
- Zbatimi i masave për ruajtjes se ambientit.
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
- 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 kursantit:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- Diskutim
- Test me shkrim.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për zbatimin e masave për
rregullat e sigurisë ne pune, zbatimin e masave për mbrojtëse nga rryma elektrike,
zbatimin e masave për mbrojtëse nga zjarri, zbatimin e masave për mbrojtëse nga
zhurma, zbatimin e masave për ruajtjes se ambientit.

RM2. Kursanti përdorë dhe mirëmban mjetet mbrojtëse .
Kriteret e Vlerësimit ; kursantit duhet te jete i aftë të:
-

Përshkruan mënyrat e mirëmbajtjes se mjeteve mbrojtëse

-

Përdor dhe mirëmban mjetet mbrojtëse
Përshkruan mënyrën e intervenimit ne kohë rreziku tek (siguresat,tokëzimi, spinat
dhe priza)
- Përdor dhe intervenon ne kohe rreziku tek (siguresat,tokëzimi, spinat dhe priza)
- Përshkruan mënyrën e përdorimit te mjeteve për shuarjen e zjarrit
- Përdor dhe mirëmban mjetet për shuarjen e zjarrit,
- Përdor dhe mirëmban mjetet e ventilimit dhe ajrosjes,
- Përshkruan mënyrën e përdorimit te mjeteve për ventilim dhe ajrosje,
- Përdor dhe mirëmban mjetet e ventilimit dhe ajrosjes,
- Përshkruan mënyrën e perdorimit dhe mirëmbajtjes se mjeteve sinjalilizuese për e
rrezik,
- Përdor dhe mirëmban mjetet sinjalilizuese për e rrezik,
- Përshkruan procedurat e ruajtjes se mjedisit,
- Mirëmban mjedisin e punës.
Kushtet e nevojshme:
- Mjedisi i përshtateshem ,
- Mjetet mbrojtëse e te nevojshme kunder zjarrtit,
- Aparati i dorës për fikje te zjarrit,
- Rregulloret e ndryshme,
- Kaçavida,
- Dara,
- Hidranti...
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Përshkrimi i mënyrës se mirëmbajtjes se mjeteve mbrojtëse
Përshkrimi i mënyrës se intervenimit ne kohë rreziku tek (siguresat,tokëzimi, spinat
dhe priza)
- Përshkrimi i mënyrës se përdorimit te mjeteve për shuarjen e zjarrit,
- Përshkrimi i mënyrës se përdorimit te mjeteve për ventilim dhe ajrosje,
- Përshkrimi i mënyrës se përdorimit dhe mirëmbajtjes se mjeteve sinjalilizuese për e
rrezik,
- Përshkrimi i procedurave te ruajtjes se mjedisit,
Shkathtësi që përvetëson nga nxënësi:
-

Përdorimi dhe mirëmbajtja e mjeteve mbrojtëse
Përdorimi dhe intervenimi ne kohe rreziku tek (siguresat,tokëzimi, spinat dhe priza)
Përdorimi dhe mirëmbajtja e mjeteve për shuarjen e zjarrit,
Përdorimi dhe mirëmbajtja e mjeteve për ventilim dhe ajrosje,
Përdorimi dhe mirëmbaja e mjeteve për ventilim dhe ajrosje,
Përdorimi dhe mirëmbaja e mjeteve sinjalilizuese për rrezik,
Mirëmbajtja e mjedisit te punës.

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursantit:
- 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 te kursantit:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- Diskutim
- Test me shkrim.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përdorimin dhe
mirëmbajtja e mjeteve mbrojtëse, përdorimin dhe intervenimin ne kohe rreziku tek
(siguresat,tokëzimi, spinat dhe priza), përdorimi dhe mirëmbajtja e mjeteve për
shuarjen e zjarrit, përdorimi dhe mirëmbajtja e mjeteve për ventilim dhe ajrosje,
përdorimi dhe mirëmbaja e mjeteve për ventilim dhe ajrosje, përdorimi dhe
mirëmbaja e mjeteve sinjalilizuese për rrezik, mirëmbajtja e mjedisit te punës.

RM3. Kursanti zbaton procedurat për dhënien e ndihmës se parë.
Kriteret e Vlerësimit të kursantit: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

Shpjegoje rendësin dhe përmbajtjen e kutisë se ndihmës se parë,
Përdor drejtë mjetet dhe medikamentet e ndihmës se parë,
Shpjegoj proceduarat për dhënien e ndihmës se parë ne rast ndërprerjes se
frymarrjes, gjakderdhjes, djegieve, helmimit, goditjes elektrike,
Zbaton proceduarat për dhënien e ndihmës se parë ne rast ndërprerjes se
frymarrjes, gjakderdhjes, djegieve, helmimit, goditjes elektrike,
Shpjegon rregullat themelore te sigurisë dhe mbrojtjes se mjedisit,
Zbatoj rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes se mjedisit.

Kushtet e nevojshme:
- Mjedisi i përshtateshim ,
- Kutia e ndihmës se pare .
- Mjete mbrojtëse,
- Katalogë për ndihme te pare,
- Shenja te rrezikut dhe mbrojtjes.
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Shpjegoje rendësin dhe përmbajtjen e kutisë se ndihmës se parë,
Shpjegoj proceduarat për dhënien e ndihmës se parë ne rast ndërprerjes se
frymarrjes, gjakderdhjes, djegieve, helmimit, goditjes elektrike,
- Shpjegon rregullat themelore te sigurisë dhe mbrojtjes se mjedisit,
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
-

Përdor drejtë mjetet dhe medikamentet e ndihmës se parë,
Zbaton proceduarat për dhënien e ndihmës se parë ne rast ndërprerjes se
frymarrjes, gjakderdhjes, djegieve, helmimit, goditjes elektrike,
- Zbatoj rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes se mjedisit.
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursantit:
- 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 te kursantit:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- Diskutim
- Test me shkrim.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përdorimin e drejtë te

mjeteve dhe medikamenteve për ndihmë te parë, zbatimin e proceduarave për
dhënien e ndihmës se parë ne rast ndërprerjes se frymarrjes, gjakderdhjes, djegieve,
helmimit, goditjes elektrike, zbatimin e rregullave te sigurisë dhe mbrojtjes se
mjedisit.
PËRSHKRUESI I MODULIT

“Prodhimi dyerve dhe dritareve nga AL”

Titulli i Kualifikimit: XXXX
Vlera e Kredive të Modulit: 13 Kredi (130 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli xxx i AP
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit 3“Prodhimi dyerve dhe dritareve nga AL”
RM1: Kursanti kryen matje dhe shënjime ne gjysmëfabrikat
RM2: Kursanti prodhon pjesë për dyer dhe dritare nga alumini
RM3: Kursanti monton pjesët e dyerve dhe dritareve nga alumini
RM4: Kursanti kryen ambalazhimin e dyerve dhe dritareve nga alumini
RM5: Kursanti kryen deponimin e dyerve dhe dritareve nga alumin

RM1: Kursanti kryen matje dhe shënime ne gjysmëfabrikat
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

Sqaroj detyrat e punës për matje dhe shënim
Përzgjedh veglat për shenjim dhe matje
Përgatit skicën për detyrën e punës
Kryen matjen dhe shënimin ne gjysme fabrikat sipas skice apo vizatimit
Kontrollon matjet dhe shënjimet
Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit

Kushtet e nevojshme:
- Nonius mekanik ose digjital
- Metri
- Këndmatësi
- Lapsi
- Profile nga alumini
- Tavolinë Pune
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
- Sqarimi i detyrave te punës për matje dhe shenjim
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
- Përzgjedhja e veglave për shënim dhe matje
- Përgatitja e skicës për detyrën e punës
- Kryerja e matjes dhe shënimit ne gjysmëfabrikat sipas skice apo vizatimit
- Kontrollimi i matjeve dhe shënimeve
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedh veglat për
shënim dhe matje, përgatit skicën për detyrën e punës, kryerjen e matjes dhe

shënimit ne gjysmëfabrikat sipas skice apo vizatimit, kontrollimin e matjeve dhe
shënimeve, respektimin e rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit për
zgjedhjen gjysmëfabrikateve matjen dhe shënimin e tyre.

RM2: Kursanti prodhon pjesë për dyer dhe dritare nga alumini
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

Sqaroj mënyrën e prodhimit te pjesëve për lloje te ndryshme te dyerve dhe dritareve
nga AL
- Përzgjedh veglat dhe pajisjet për pune
- Përzgjedh profilet e aluminit sipas skicës apo vizatimit
- Pozicion dhe shtrëngohet profilin e Al ne makine
- Kryen prerjen ne kënde sipas planit ne skicës
- Kryen pastrimin e pozicioneve te prera
- Kryen shpimin e vrimave për montimin e pjesëve(lidhjen e pjesëve, vendosjen e
menteshave-bagllamë dhe aksesoreve lidhës)
- Kryen me frezim hapjet e foleve për brave dhe doreza
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Kaçavida te ndryshëm
- Trepan elektrik dhe trepan me bateri
- Çekan gome
- Nonius mekanik ose digjital
- Metri
- Burgia te dimensioneve te ndryshme
- Frezë dore me vegla
- Tavolinë Pune
- Ratifikues dore
- Disqe per prerje te AL
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Sqarimi i mënyrës se prodhimit te pjesëve për lloje te ndryshme te dyerve dhe
dritareve nga AL
Shkathtësi që përvetëson nga nxënësi:
-

Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve për pune
Përzgjedhja e profileve te aluminit sipas skicës apo vizatimit
Pozicionimi dhe shtrëngimi i profilit te Al ne makine
Kryerja e prerjes ne kënde sipas planit ne skicës
Kryeja e pastrimit te pozicioneve te prera
Kryeja e shpimit te vrimave për montimin e pjesëve(lidhjen e pjesëve, vendosjen e

menteshave-bagllamë dhe aksesoreve lidhës)
- Kryeja me frezim e hapjes se foleve për brave dhe doreza
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjidhen e veglave
dhe pajisjeve për pune, përzgjedhjen e profileve te aluminit sipas skicës apo
vizatimit, pozicionimi dhe shtrëngimi i profilit te Al ne makine, kryerjen e prerjes ne
kënde sipas planit ne skicës, kryerjen e pastrimit te pozicioneve te prera, kryerjen e
shpimit te vrimave për montimin e pjesëve(lidhjen e pjesëve, vendosjen e
menteshave-bagllamë dhe aksesoreve lidhës), kryerjen me frezim e hapjes se foleve
për brave dhe doreza, respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.

RM3: Kursanti monton pjesët e dyerve dhe dritareve nga alumini
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

Sqaron metodologjinë e montimit
Përgatit vendin për montim

- Përzgjedh veglat për montim
- Kryen lidhjen e pjesëve te kornizës se dritares apo deres
- Kryen lidhjen e pjesëve te krahut për dere apo dritare
- Vendos aksesoret te derës apo dritares
- Vendos mekanizmat për hapje sipas skemës
- Vendos menteshat dhe bravën - doreza dyer apo dritare
- Kontrollimi i cilësisë se produktit
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Kaçavida te ndryshëm
- Trepan elektrik dhe trepan me bateri
- Çekan gome
- Nonius mekanik ose digjital
- Metri
- Burgia te dimensioneve te ndryshme
- Frezë dore me vegla
- Tavolinë Pune
- Ratifikues dore
- Disqe për prerje te AL/PVC
- Menteshat, mekanizmat për hapje, bravat, dorezat, bulonat
- Makinat konvencionale ose automatike
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
- Sqarimi i metodologjisë se montimit
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
- Përgatitja e vendit për montim
- Përzgjedhja e veglave për montim
- Kryerja e lidhjes se pjesëve te kornizës se dritares apo deres
- Kryerja e lidhjes se pjesëve te krahut për dere apo dritare
- Vendosja e aksesoreve te derës apo dritares
- Vendosja e mekanizmat për hapje sipas skemës
- Vendosja e menteshave dhe bravës – dorezës për dyer apo dritare
- Kontrollimi i cilësisë se produktit
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit per përgatitjen e vendit për
montim, përzgjedhja e veglave për montim, kryerjen e lidhjes se pjesëve te kornizës se
dritares apo derës, kryerjen e lidhjes se pjesëve te krahut për dere apo dritare,
vendosjen e aksesoreve te derës apo dritares, vendosjen e mekanizmat për hapje
sipas skemës, vendosjen e menteshave dhe bravës – dorezës për dyer apo dritare,
kontrollimi i cilësisë se produktit, respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se
mjedisit.

RM4: Kursanti kryen ambalazhimin e dyerve dhe dritareve nga alumini
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Sqaroj metodologjinë e ambalazhimit
- Përzgjedh vendin për ambalazhim
- Përzgjedh materialet për ambalazhim (katon letre apo folie)
- Përzgjedh veglat dhe pajisjet për ambalazhim
- Kryen ambalazhimin e produktit te prodhuar
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Tavolina e punës
- Veglat dhe pajisjet për ambalazhim
- Materialet për ambalazhim-karton letre, folje plastike
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Sqarimi i metodologjisë se ambalazhimit

Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
- Përzgjedhja e vendit për ambalazhim
- Përzgjedhja e materialeve për ambalazhim (katon letre apo folie)
- Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve për ambalazhim
- Kryerja e ambalazhimit te produktit te prodhuar
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedhjen e vendit
për ambalazhim, përzgjedhjen e materialeve për ambalazhim (katon letre apo folie),
përzgjedhjen e veglave dhe pajisjeve për ambalazhim, kryerjen e ambalazhimit te
produktit te prodhuar, respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.

RM5: Kursanti kryen deponimin e dyerve dhe dritareve nga alumin
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

Sqaroj procesin e deponimit
Përzgjedh hapësirën për deponim
Përgatit hapësirën për deponim
Vendos produktet e prodhuara ne vendet te duhur dhe pozitë te duhur

- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Hapësira për deponim
- Paletat për vendosjen e produkteve
Njohurit qe përvetësohen nga nxënësi:
- Sqarimi i procesit te deponimit
Shkathtësi që përvetëson nga nxënësi:
- Përzgjedhja e hapësirës për deponim
- Përgatitja e hapësirës për deponim
- Vendosja e produkteve te prodhuara ne vendet te duhur dhe pozitë te duhur
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:
- komunikues,
- bashkëpunues,
- koordinues.
Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedhjen e hapësirës
për deponim, përgatitjen e hapësirës për deponim, vendosjen e produkteve te
prodhuara ne vendet te duhur dhe pozitë te duhur, respektimin e rregullave te
sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.
PËRSHKRUESI I MODULIT

“Prodhimi dyerve dhe dritareve nga PVC”

Titulli i Kualifikimit: XXXX

Vlera e Kredive të Modulit: 13 Kredi (130 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli xxx i AP
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit 3“Prodhimi dyerve dhe dritareve nga PVC”
RM1: Kursanti kryen matje dhe shënime ne gjysmëfabrikat nga PVC
RM2: Kursanti prodhon pjesë për dyer dhe dritare nga PVC
RM3: Kursanti monton pjesët e dyerve dhe dritareve nga PVC
RM4: Kursanti kryen ambalazhimin e dyerve dhe dritareve nga PVC
RM5: Kursanti kryen deponimin e dyerve dhe dritareve nga PVC

RM1: Kursanti kryen matje dhe shënime ne gjysmëfabrikat nga PVC
Kriteret e Vlerësimit të nxënësve: nxënësi duhet te jete i aftë të:
- Sqaroj detyrat e punës për matje dhe shënim
- Përzgjedh veglat për shenjim dhe matje
- Përgatit skicën për detyrën e punës
- Kryen matjen dhe shënimin ne gjysme fabrikat sipas skice apo vizatimit
- Kontrollon matjet dhe shënjimet
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Nonius mekanik ose digjital
- Metri
- Këndmatësi
- Lapsi
- Profile nga alumini
- Tavolinë Pune
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
- Sqarimi i detyrave te punës për matje dhe shenjim
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
-

Përzgjedhja e veglave për shënim dhe matje

- Përgatitja e skicës për detyrën e punës
- Kryerja e matjes dhe shënimit ne gjysmëfabrikat sipas skice apo vizatimit
- Kontrollimi i matjeve dhe shënimeve
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedh veglat për
shënim dhe matje, përgatit skicën për detyrën e punës, kryerjen e matjes dhe
shënimit ne gjysmëfabrikat sipas skice apo vizatimit, kontrollimin e matjeve dhe
shënimeve, respektimin e rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit për
zgjedhjen gjysmëfabrikateve matjen dhe shënimin e tyre.

RM2: Kursanti prodhon pjesë për dyer dhe dritare nga PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

Sqaroj mënyrën e prodhimit te pjesëve për lloje te ndryshme te dyerve dhe dritareve
nga PVC
Përzgjedh veglat dhe pajisjet për pune
Përzgjedh profilet e PVC sipas skicës apo vizatimit
Pozicion dhe shtrëngohet profilin e PVC ne makine
Kryen prerjen ne kënde sipas planit ne skicës

-

Kryen pastrimin e pozicioneve te prera
Kryen shpimin e vrimave për montimin e pjesëve(lidhjen e pjesëve, vendosjen e
menteshave-bagllamë dhe aksesoreve lidhës)
- Kryen me frezim hapjet e foleve për brave dhe doreza
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Kaçavida te ndryshëm
- Trepan elektrik dhe trepan me bateri
- Çekan gome
- Nonius mekanik ose digjital
- Metri
- Burgia te dimensioneve te ndryshme
- Frezë dore me vegla
- Tavolinë Pune
- Ratifikues dore
- Disqe per prerje te PVC
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Sqarimi i mënyrës se prodhimit te pjesëve për lloje te ndryshme te dyerve dhe
dritareve nga PVC
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
-

Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve për pune
Përzgjedhja e profileve te aluminit sipas skicës apo vizatimit
Pozicionimi dhe shtrëngimi i profilit te PVC ne makine
Kryerja e prerjes ne kënde sipas planit ne skicës
Kryeja e pastrimit te pozicioneve te prera
Kryeja e shpimit te vrimave për montimin e pjesëve(lidhjen e pjesëve, vendosjen e
menteshave-bagllamë dhe aksesoreve lidhës)
- Kryeja me frezim e hapjes se foleve për brave dhe doreza
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjidhen e veglave
dhe pajisjeve për pune, përzgjedhjen e profileve te PVC sipas skicës apo vizatimit,
pozicionimi dhe shtrëngimi i profilit te PVC ne makine, kryerjen e prerjes ne kënde
sipas planit ne skicës, kryerjen e pastrimit te pozicioneve te prera, kryerjen e
shpimit te vrimave për montimin e pjesëve(lidhjen e pjesëve, vendosjen e
menteshave-bagllamë dhe aksesoreve lidhës), kryerjen me frezim e hapjes se foleve
për brave dhe doreza, respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.

RM3: Kursanti monton pjesët e dyerve dhe dritareve nga PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Sqaroj metodologjinë e montimit
- Përgatit vendin për montim
- Përzgjedh veglat për montim
- Kryen lidhjen e pjesëve te kornizës se dritares apo derës
- Kryen lidhjen e pjesëve te krahut për dere apo dritare
- Vendos aksesoret te derës apo dritares
- Vendos mekanizmat për hapje sipas skemës
- Vendos menteshat dhe bravën - doreza dyer apo dritare
- Kontrollimi i cilësisë se produktit
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Kaçavida te ndryshëm
- Trepan elektrik dhe trepan me bateri
- Çekan gome
- Nonius mekanik ose digjital

- Metri
- Burgia te dimensioneve te ndryshme
- Pajisje speciale për PVC-pajisje për ngjitje me nxehje
- Frezë dore me vegla
- Tavolinë Pune
- Ratifikues dore
- Disqe për prerje te PVC
- Menteshat, mekanizmat për hapje, bravat, dorezat, bulonat
- Makinat konvencionale ose automatike
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
- Sqarimi i metodologjisë se montimit
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
- Përgatitja e vendit për montim
- Përzgjedhja e veglave për montim
- Kryerja e lidhjes se pjesëve te kornizës se dritares apo deres
- Kryerja e lidhjes se pjesëve te krahut për dere apo dritare
- Vendosja e aksesoreve te derës apo dritares
- Vendosja e mekanizmat për hapje sipas skemës
- Vendosja e menteshave dhe bravës – dorezës për dyer apo dritare
- Kontrollimi i cilësisë se produktit
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
-

pyetje dhe përgjigje me gojë
pyetje dhe përgjigje me shkrim
listë kontrolli.

Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përgatitjen e vendit për
montim, përzgjedhja e veglave për montim, kryerjen e lidhjes se pjesëve te kornizës se
dritares apo derës, kryerjen e lidhjes se pjesëve te krahut për dere apo dritare,
vendosjen e aksesoreve te derës apo dritares, vendosjen e mekanizmat për hapje
sipas skemës, vendosjen e menteshave dhe bravës – dorezës për dyer apo dritare,
kontrollimi i cilësisë se produktit, respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se
mjedisit.

RM4: Kursanti kryen ambalazhimin e dyerve dhe dritareve nga PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Sqaroj metodologjinë e ambalazhimit
- Përzgjedh vendin për ambalazhim
- Përzgjedh materialet për ambalazhim (karton letre apo folie)
- Përzgjedh veglat dhe pajisjet për ambalazhim
- Kryen ambalazhimin e produktit te prodhuar
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Tavolina e punës
- Veglat dhe pajisjet për ambalazhim
- Materialet për ambalazhim-karton letre, folje plastike
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
- Sqarimi i metodologjisë se ambalazhimit
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
- Përzgjedhja e vendit për ambalazhim
- Përzgjedhja e materialeve për ambalazhim (katon letre apo folie)
- Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve për ambalazhim
- Kryerja e ambalazhimit te produktit te prodhuar
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

komunikues,
bashkëpunues,

- koordinues.
Kërkesat për Vlerësimin e kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
-

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.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedhjen e vendit
për ambalazhim, përzgjedhjen e materialeve për ambalazhim (katon letre apo folie),
përzgjedhjen e veglave dhe pajisjeve për ambalazhim, kryerjen e ambalazhimit te
produktit te prodhuar, respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.

RM5: Kursanti kryen deponimin e dyerve dhe dritareve nga PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursanteve: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Sqaroj procesin e deponimit
- Përzgjedh hapësirën për deponim
- Përgatit hapësirën për deponim
- Vendos produktet e prodhuara ne vendet te duhur dhe pozitë te duhur
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Kushtet e nevojshme:
- Hapësira për deponim
- Paletat për vendosjen e produkteve
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
- Sqarimi i procesit te deponimit
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
-

Përzgjedhja e hapësirës për deponim
Përgatitja e hapësirës për deponim

- Vendosja e produkteve te prodhuara ne vendet te duhur dhe pozitë te duhur
- Respektimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursanti të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit për përzgjedhjen e hapësirës
për deponim, përgatitjen e hapësirës për deponim, vendosjen e produkteve te
prodhuara ne vendet te duhur dhe pozitë te duhur, respektimin e rregullave te
sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.
PËRSHKRUESI I MODULIT

“Montim i dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC”

Titulli i Kualifikimit: XXXX
Vlera e Kredive të Modulit: 1.8 Kredi (18 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli xxx i AP
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit 5“Montim i dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC”
RM1: Kursanti transporton dyer dhe dritare nga AL dhe PVC
RM2:Kursanti vendos derën dhe dritaren ne hapësirën e planifikuar

RM1: Kursanti transporton dyer dhe dritare nga AL dhe PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursantit: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Tregon llojet e transportit te dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC
- Shpjegon mënyrat e ngarkim shkarkimit te dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC
prej depos ne destinacion,
- Kryen ngarkim shkarkimi e dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC prej depos ne
destinacion,
- Shpërndan produktet ne lokacionet e planifikuara,
- Përgatit raport me shkrim për pranim dorëzim te produkti,
- Raporton me goje ose me shkrim te stafi drejtues për punën e përfunduar.
Kushtet e nevojshme:
- Depoja
- Mjeti transportues
- Produkte nga dyer dhe dritare
- Flete udhëtimit
- Formular për pranim dhe dorëzim te produkteve
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Tregimi i llojeve te transportit te dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC
Shpjegimi i mënyrës se ngarkim shkarkimit te dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC
prej depos ne destinacion,
- Raporton me goje ose me shkrim te stafi drejtues për punën e përfunduar.
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
-

Kryerja e ngarkim shkarkimit te dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC prej depos ne
destinacion,
Shpërndarja e produkteve ne lokacionet e planifikuara,
Përgatitja e raportit me shkrim për pranim dorëzim te produkti,
Raporton me goje ose me shkrim te stafi drejtues për punën e përfunduar.

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursanteve që të kryej ngarkim
shkarkim te dyerve dhe dritareve nga AL dhe PVC prej depos ne destinacion,
shpërndaj produkte ne lokacionet e planifikuara, përgatit e raport me shkrim për
pranim dorëzim te produkti, raporton me goje ose me shkrim te stafi drejtues për
punën e përfunduar.

RM2: Kursanti vendos derën dhe dritaren ne hapësirën e planifikuar
Kriteret e Vlerësimit të kursantit: Kursanti duhet te jete i aftë të:
- Shpjegoj karakteristikat e punës ne montim,
- Shpjegon përshkrimin e detyrave qe kryhen gjatë montimit,
- Shpjegon kuptimin, llojet dhe veçorit te procesit te pastrimit,
- Kryen pastrimin e hapësirës e murit ku do te vendoset dera dhe dritarja,
- Shpjegoj mënyrën nivelizimit për përforcim te dres dhe dritares nga AL/PVC,
- Kryen nivelizimin dhe përforcimin e derës dhe dritares nga AL/PVC ne hapësirën ku
montohet,
- Shpjegon mënyrën e mbushjes me shkumë te hapësirave midis kornizës dhe murit,
- Kryen mbushjen me shkumë te hapësirave midis kornizës dhe murit,
- Shpjegon vendosjen e xhamit me toleranca te duhura,
- Kryen vendosjen e xhamit me toleranca te duhura,

- Shpjegon pastrimin e shkumës se tepërt dhe produktit te montuar,
- Kryen pastrimin e shkumës se tepërt dhe produktit te montuar,
- Kontrollon funksionimin e derës dhe dritares,
- Zbaton rregullat e sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.
Kushtet e nevojshme:
-

Dalta
Hillti
Çekani
Metri
Libela
Pykat
Burgia
Bulonat
Shkuma (pur pena )

Njohurit qe përvetësohen nga Kursanti:
- Shpjegimi i karakteristikave te punës ne montim,
- Shpjegimi i detyrave qe kryhen gjatë montimit,
- Shpjegimi i kuptimit, llojeve dhe veçorive te procesit te pastrimit,
- Shpjegimi i mënyrës se nivelizimit për përforcim te derës dhe dritares nga AL/PVC,
- Shpjegimi i mbushjes me shkumë te hapësirave midis kornizës dhe murit,
- Shpjegimi i vendosjes se xhamit me toleranca te duhura,
- Shpjegimi i mënyrës se pastrimit te shkumës se tepërt dhe produktit te montuar,
Shkathtësi që përvetëson nga Kursanti:
-

Kryerja e pastrimit te hapësirës se murit ku do te vendoset dera dhe dritarja,
Kryerja e nivelizimit dhe përforcimit te derës dhe dritares nga AL/PVC ne hapësirën
ku montohet,
- Kryerja e mbushjes me shkumë te hapësirave midis kornizës dhe murit,
- Kryerja e vendosjes e xhamit me toleranca te duhura,
- Kryerja e pastrimit te shkumës se tepërt dhe produktit te montuar,
- Kontrollimi i funksionimit te derës dhe dritares,
- Zbatimi i rregullave te sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursanteve:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- pyetje dhe përgjigje me shkrim
- listë kontrolli.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të kryej pastrimin e
hapësirës se murit ku do te vendoset dera dhe dritarja, kryej nivelizimin dhe
përforcimin e derës dhe dritares nga AL/PVC ne hapësirën ku montohet,kryej
mbushjen me shkumë te hapësirave midis kornizës dhe murit, kryej vendosjen e
xhamit me toleranca te duhura, kryej pastrimin e shkumës se tepërt dhe produktit te
montuar, kontrolloj funksionimin e derës dhe dritares, zbatoj rregullat e sigurisë dhe
ruajtjes se mjedisit.
PËRSHKRUESI I MODULIT

“Llogaritjet ekonomike”

Titulli i Kualifikimit: XXXX
Vlera e Kredive të Modulit: 1.2 Kredi (12 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli xxx i AP

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit 5 “Llogaritjet ekonomike”
RM1: Kursanti përgatit ofertën dhe kërkesën

RM2: Kursanti llogarit koston e derës dhe dritares nga Al dhe PV
RM1: Kursanti përgatit ofertën dhe kërkesën
Kriteret e Vlerësimit të kursantit: kursanti duhet te jete i aftë të:
- Tregoj burimet për furnizim me materiale te nevojshme
- Përshkruan mënyrën e hulumtimit te tregun për furnizim me materialin e
nevojshëm,
- Hulumtoj tregun për furnizim me materialin e nevojshëm
- Krahasoj çmimet e tregut sipas kualitetit te materialit
- Përshkruaj elementet qe përmban kërkesa
- Përgatit kërkesën për një situatë pune
- Identifikoj resurset për furnizim
- Përgatit dokumentacionit për furnizim
- Përshkruaj metodologjinë hulumtimit te tregut për pasimin e produkteve
- Hulumtoj tregun për plasimin e produkteve
- Pranoj kërkesat dhe i shqyrton ato
- Kalkuloj çmimin për produktin
- Përgatit ofertën për produkte (duke llogaritur shpenzimet dhe obligimet ndaj
shtetit)
Kushtet e nevojshme:
- Zyre, pajisje te përshtatshme për kryerjen e këtyre shërbimeve ,
- kompjuter , printer, kalkulator, letër , lapsa dhe material tjetër zyrtar,
- materialin e nevojshëm për kalkulime normat e kalkulimeve ,
- material tjetër si paragona , fatura etj
- dokumentacion për hyrje dalje te materialit dhe produkte
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti:
-

Tregoj burimet për furnizim me materiale te nevojshme
Përshkruan mënyrën e hulumtimit te tregun për furnizim me materialin e
nevojshëm,
- Krahasoj çmimet e tregut sipas kualitetit te materialit
- Përshkruaj elementet qe përmban kërkesa
- Identifikoj resurset për furnizim
- Kalkuloj çmimin për produktin
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti:
-

Tregoj burimet për furnizim me materiale te nevojshme
Hulumtoj tregun për furnizim me materialin e nevojshëm
Krahasoj çmimet e tregut sipas kualitetit te materialit

- Përgatit kërkesën për një situatë pune
- Përgatit dokumentacionit për furnizim
- Hulumtoj tregun për plasimin e produkteve
- Pranoj kërkesat dhe i shqyrton ato
- Kalkuloj çmimin për produktin
- Përgatit ofertën për produkte (duke llogaritur shpenzimet dhe obligimet ndaj
shtetit)
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursantit:
-

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 te kursantit:
Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- Diskutim
- Test me shkrim.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursanteve që të tregoj burimet për
furnizim me materiale te nevojshme, hulumtoj tregun për furnizim me materialin e
nevojshëm, krahasoj çmimet e tregut sipas kualitetit te materialit, përgatit kërkesën për
një situatë pune, përgatit dokumentacionit për furnizim,hulumtoj tregun për plasimin e
produkteve, pranoj kërkesat dhe i shqyrton ato, kalkuloj çmimin për produktin, përgatit
ofertën për produkte (duke llogaritur shpenzimet dhe obligimet ndaj shtetit).

RM2: Kursanti llogarit koston e derës dhe dritares nga Al dhe PVC
Kriteret e Vlerësimit të kursantit: kursanti duhet te jete i aftë të:
-

Përshkruan llojet e shpenzimeve gjate prodhimit,
Kalkulon shpenzimet e prodhimit ( lendes se pare , kohen e punes, shpenzimet

komunali, amortizimin etj.),
- Kalkulon shpenzimet e ambalazhimit, deponimit dhe transportit te produkteve,
- Përshkruan normat fiskale gjate kalkulimit te prodhimeve (tvsh etj),
- Aplikon normat fiskale gjate kalkulimit te prodhimeve (tvsh etj),
- Përcakton çmimin final te produktit,
- Përshkruan amortizimin e veglave dhe pajisjeve,
- Llogarit shkallen e amortizimit te veglave dhe pajisjeve,
- Mbanë evidence për produkte dhe stoqe te materialit,
- Përshkruan normat ligjore rregullojnë funksionimin e biznesit,
- Zbaton normat ligjore qe rregullojnë funksionimin e biznesit.
Kushtet e nevojshme:
- Zyre, kompjuter , printer, kalkulator,letër , lapsa dhe material tjetër zyrtar,
- materialin e nevojshëm per kalkulime normat e kalkulimeve dhe
- material tjetër si paragona , fatura etj
- dokumentacion për hyrje dalje te materialit dhe produkteve
Njohurit qe përvetësohen nga kursanti.
- Përshkrimi i llojeve te shpenzimeve gjate prodhimit;
- Përshkrimi i normave fiskale gjate kalkulimit te prodhimeve (tvsh etj);
- Përshkrimi i amortizimin e veglave dhe pajisjeve
- Përshkrimi i normat ligjore rregullojnë funksionimin e biznesit;
Shkathtësi që përvetëson nga kursanti
-

Kalkulimi i shpenzimeve te furnizimit me materialit ;
Kalkulimi i shpenzimeve te prodhimit (materialit, lendes se pare , kohen e punes,
shpenzimet komunali, amortizimin etj.);
- Kalkulimi i shpenzimeve te ambalazhimit, deponimit dhe transportit te produkteve;
- Aplikimi i normave fiskale gjate kalkulimit te prodhimeve (tvsh etj);
- Përcaktimi i çmimit final te produktit;
- Llogaritja e shkalles se amortizimit te veglave dhe pajisjeve;
- Mbajtja e evidencës për produkte dhe stoqe te materialit;
- Zbatimi i normave ligjore qe rregullojnë funksionimin e biznesit.
Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te kursanti:
-

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 kursantit:
-

Metodat e Vlerësimit:
- pyetje dhe përgjigje me gojë
- Diskutim
- Test me shkrim.
Evidentimi i Vlerësimit
-

Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar
shkallën e përvetësimit nga çdo kursant të kritereve të vlerësimit.
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e kursantit per kalkulimin e shpenzimeve
te prodhimit (materialit, lendes se pare , kohen e punës, shpenzimet komunali,
amortizimin etj.), kalkulimin e shpenzimeve te ambalazhimit, deponimin dhe
transportin e produkteve, aplikimin e normave fiskale gjate kalkulimit te
prodhimeve (tvsh etj), përcaktimin e çmimit final te produktit llogaritjen e shkalles
se amortizimit te veglave dhe pajisjeve, mbajtjen e evidencës për produkte dhe
stoqe te materialit, zbatimin e normave ligjore qe rregullojnë funksionimin e
biznesit.

