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Kodi i profesionit isco08: 7514 

Profesioni: KONZERVUES I PEMËVE DHE PERIMEVE 

Përshkrimi i profesionit 

 

Ky profesion përfshien njohuritë praktike dhe shkathtësitë, të cilat janë të nevojshme në 

kryerjen e detyrave gjatë përpunimit të pemëve dhe perimeve. Këto detyra përfshiejnë 

procesin nga përgatitja e lëndës së parë deri tek paketimi dhe ruajtja e produktit final. 

Këtu janë të përfshiera edhe kompetencat themelore sa i përket administrimit, kontrollit 

të cilësisë dhe shitjes. Operacionet kryesore në kuadër të këtij profesioni përfshiejnë: 

konzervimin e perimeve, prodhimit i reçelnave, xhelatinës dhe marmelatës; prodhimi i 

frutave dhe perimeve të thata; si dhe prodhimi i lëngjeve. 

Që, nën këtë profesion, të sigurohet performancë e duhur dhe efikase e aktiviteteve 

kushtet duhet të përmbushen sa i përket hapësirës së punës, veglave adekuate,  

paisjeve, të dhënave të prodhimit, materialit për paketim si dhe instruksioneve në 

formë të shkruar. Kushtet minimale të kërkuara duhet të lejojnë realizim të lehtë dhe 

efikas në punëtori që janë ose më pak të mekanizuara ose në fabrika që janë tejet të 

mekanizuara dhe të automatizuara.  

Gjatë performimit të këtij profesioni punëtorët mund të jenë të ekspozuar ndaj kushteve 

të pafavorshme të punës: temperatura të larta, nive të lartë të lagështisë, rrezik nga 

objekte tejet të nxehta, tehe tejet të mprehta, si dhe objekteve rrotulluese. Varësisht nga 

organizimi i punës, orët e punës mund të jenë gjatë natës, gjatë festave apo edhe në 

fundjavë. Kandidatët do të duhej të kenë shqisë të mirë të shijes, shikimit, prekjes, 

nuhatjes si dhe të dëgjimit. Ata poashtu do të duhej të kenë nivel të lartë të higjienës 

personale si dhe shkathtësi të mira motorrike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Profesioni: Konzervues i pemëve dhe perimeve  

Nr. Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

1 
Përgatit vendin e punës si 

dhe resurset e përpunimit  

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet përgatitore të realizuara para 

përpunimit kryesor. Këtu përfshihet kontrollimi i pastërtisë së 

vendit të punës para se të nisë puna, përgatitja e materialeve të 

nevojshme kryesore dhe atyre shtesë të prodhimit si dhe përgatitja 

dhe kontrollimi i veglave dhe paisjeve adekuate për punë.  

2 

Kryen detyrat operative në 

prodhimin e produkteve të 

konservuara  

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet rreth përgatitjes dhe 

prodhimit të perimeve, të konservuara me anë të shëllirës (ujit me 

krip) apo uthullës. Ky funksion përfshien përgatitjen e përbërësve 

kryesorë, përgatitjes së tretësirës për konservim, sterilizimit të 

kavanozave, pasterizimit të produkteve, mbushjes, etiketimit dhe 

ruajtjes (deponimit) të produktit final.  

3 

Kryen detyrat operative në 

prodhimin e kompostos, 

reçelit dhe marmellatës   

Ky funskion përfshien aktivitetet që kanë të bëjnë me procesimin 

e pemëve dhe perimeve duke i zier me ose pa sheqer si përbërës 

kryesor shtesë, deri në nivelin specifik të tharjes ose trashjes. Ky 

funksion përfshien përgatitjen e përbërësve kryesorë (pemëve 

dhe perimeve), përgatitjes së përzierjes, zierjes, sterilizimit të 

kavanozëve, mbushjes, pasterizimit, etiketimit si dhe ruajtjes 

(deponimit) të produktit final. Ky funskion do të mund të 

përfshiejë aktivitete të tjera, varësisht nga lloji i produktit final 

(tendosje, filtrimi...). 

4 

Kryen detyra operative në 

prodhimin e pemëve dhe 

perimeve të thata 

Ky funksion përfshien aktivitete që kanë të bëjnë me prodhimin e 

pemëve dhe perimeve të thata në mënyrë artizanale apo 

industriale. Ky funksion përshfien përgatitjen e pemëve ose 

perimeve, tharjes, paketimit dhe ruajtjes (deponimit) të produktit 

final. Ky funksion do të mund të përfshiente edhe aktivitete të 

tjera, varësisht nga lloji i pemëve ose perimeve si dhe natyrës së 

prodhimit: desinfektimit, zbardhjes, sheqerosjes si dhe sulfurimit. 

5 

Kryen detyra operative në 

prodhimin e lëngjeve nga 

pemët ose perimet 

Ky funksion përfshien aktivitete që kanë të bëjnë me prodhimin e 

lëngjeve nga pemët ose perimet në mënyrë artizanale apo 

industriale. Ky funksion përfshien përgatitjen e nxjerrjes së lëngut 

nga pemët ose perimet, nxjerrjes së lëngut, sterilizimit, paketimit 

dhe ruajtjes (deponimit) të produktit final. Ky funksion do të 

mund të përfshiente edhe aktivitete të tjera, varësisht nga lloji i 

produktit final: sheqerosja, shtimi i ruajtësve (konservuesve) si 

dhe filtrimi. 

6 

Kryen detyra 

administrative, komerciale 

si dhe kontrolluese 

Ky funksion i referohet tri grupeve të detyrave ndihmëse, të cilat 

posaçërisht u nevojiten të vet-punësuarve. Grupi i parë përfshien 

aktivitete qëkanë të bëjnë me mbajtjen e shënimeve dhe 

dokumenteve si dhe poashtu me llogaritjet bazike të biznesit. 

Grupi i dytë përbëhet nga aktivitete që kanë të bëjnë me shitje 

dhe prokurim. Grupi i tretë i aktiviteteve duhet t’i mundësojë 

kryesit të detyrave të kryejë monitorim bazik si dhe rutinat e 



kontrollit të cilësisë.  



 



Funksioni 1: Përgatit vendin e punës si dhe resurset e përpunimit 

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet përgatitore të realizuara para përpunimit kryesor. Këtu përfshihet kontrollimi i pastërtisë së vendit të punës 

para se të nisë puna, përgatitja e materialeve të nevojshme kryesore dhe atyre shtesë të prodhimit si dhe përgatitja dhe kontrollimi i veglave dhe 

paisjeve adekuate për punë. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e duhura për 

të kryer funksionin  

Shkathtësit

ë  

Shkathtësitë kyçe 

si dhe shkathtësitë 

që lidhen me 

aktivitetet kyçe 

Përgatitë vendin 

e punës si dhe 

paisjet  

 

Kontrollon nëse vendi i punës është 

pastruar si duhet dhe nëse është në 

rregull. 

Përzgjedh si dhe përgatitë veglat dhe 

paisjet e punës në përputhje me procesin. 

Kontrollon dhe raporton si duhet rreth 

vendit të punës ose në përputhje me 

listat e kontrollit sa i përket dështimeve 

dhe rreziqeve të mundshme. 

Përgatitë materialin për paketim dhe 

etiketim në përputhje me operacionet e 

përpunimit. 

Njohuri rreth kërkesave të vendit të 

punës. 

Njohuri rreth llojeve të materialit 

kryesor dhe atij shtesë, i cili  përdoret  

në konservimin e pemëve dhe 

perimeve. 

Njohuri rreth veglave dhe paisjeve të 

zakonshme, të cilat përdoren në 

përpunimin artizanal si dhe në atë 

gjysëm industrial. 

Njohuri rreth klasave të cilësisë të 

llojeve të ndryshme të pemëve dhe 

perimeve. 

Njohuri rreth hapave të përpunimit 

gjatë procesit të amballazhimit në 

kanaçe të pemëve dhe perimeve. 

Njohuri rreth rutinave të shëndetit 

dhe sigurisë në punë. 

Njohuri rreth preparateve për pastrim 

si dhe rreth praktikave. 

Njohuri rreth procedurave në rast të 

avarive (dështimeve) në vendin e 

punës. 

Interpretimi i 

instruksioneve të 

shkruara sa i përket 

përdorimit të veglave 

dhe paisjeve. 

Manovrimi në mënyrë 

të sigurtë i veglave dhe 

paisjeve. 

Vërejtja e të metave si 

dhe të avarive 

(dështimeve) në vendin 

e punës. 

Zgjidhja e dështimeve, 

të cilat janë lehtë të 

eliminohen. 

Përdorimi i veglave 

dhe materialeve për 

pastrim. 

Aplikimi i aksesorëve 

mbrojtës gjatë punës. 

Shkathtësi të mira 

motorrike. 

Shqisa të mira sa i 

përket shikimit, 

nuhajtes si dhe 

dëgjimit. 

Komunikim në 

gjuhë amtare (të 

shkruarit, të 

lexuarit, të folurit 

dhe të dëgjuarit). 

Performim në 

llogaritjet bazë me 

numra të plotë dhe 

të pjesshëm. 

Aftësi për të 

punuar në kushte 

të nxehta dhe të 

zhurmshme. 

Përgatitë 

materialin e 

përpunimit 

Përzgjedh materialin kryesor dhe atë 

shtesë të llojeve të sakta si dhe në sasi të 

duhura. 

Klasifikon materialin sa i përket cilësisë 

së kërkuar për përpunim ose manual ose 

mekanik.   

Pastron materialin përpunues duke 

përdorur vegla të dorës ose makina për 

pastrim.  



Aplikon rutinat e 

sigurisë dhe 

shëndetit në punë 

Kryen praktikat e rekomanduara 

personale si dhe ato të higjienës së vendit 

të punës. 

Praktikon sigurinë në punë në përputhje 

me kërkesat e detyrave të veçanta të 

punës. 

Mban të pastër vendin e punës duke 

menagjuar në mënyrë të sigurtë 

mbeturinat në bazë të llojit të tyre. 

Reagon në mënyrë të duhur në rast të 

avarive të vërejtura dhe në situata të 

sigurisë ndaj rreziqeve. 

  

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion burimet në vijim do të duhej të jenë në dispozicion: tavolinë e punës, mjete peshimi, vegla dhe/ ose paisje artizanale ose 

gjysëm industriale për procesin e prodhimit. Poashtu do të duhej të jenë në dispozicion edhe materialet përkatëse kryesore prodhuese, materialet 

shtesë, materiali për paketim dhe etiketim.  

Poashtu edhe materiali në vijim duhet të jetë në dispozicion me qëllim të performimit të këtij funksioni: uniforma e punës, mbathjet dhe materialet 

tjera mbrojtëse, udhëzues apo manuale rreth procesit të prodhimit, udhëzues apo manuale rreth veglave dhe paisjeve, simbole dhe instruksione sa 

i përket shëndetit dhe sigurisë në punë, pakoja e higjienës si dhe objekte dhe paisje sanitare. 

Kriteret e vlerësimit:   

Me qëllim të vlerësimit të njohurive të kandidatit/ kandidates si dhe të shkathtësive të komunikimit sa i përket këtij funksioni do të duhet të 

përdorej një grup pyetjesh dhe përgjigjesh.   

Performuesi do të duhej t’i nënshtrohej një vlerësimi praktik në punëtori. Kandidati mbikqyret gjatë punës së tij/ saj sa i përket aktiviteteve në 

vijim: kontrollimi i përshtatshmërisë së vendit të punës, përgatitja paraprake e lëndës së parë, kujdesi ndaj vendit të punës sa i përket pastërtisë 

dhe sigurisë, si dhe mirëmbajtja e mbeturinave.  

 



 

Funksioni 2: Kryen detyrat operative në prodhimin e produkteve të konservuara  

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet rreth përgatitjes dhe prodhimit të perimeve, të konservuara me anë të shëllirës (ujit me krip) apo uthullës. Ky 

funksion përfshien përgatitjen e përbërësve kryesorë, përgatitjes së tretësirës për konservim, sterilizimit të kavanozave, pasterizimit të 

produkteve, mbushjes, etiketimit dhe ruajtjes (deponimit) të produktit final. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e duhura për të kryer 

funksionin  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kyçe si dhe 

shkathtësitë që lidhen me 

aktivitetet kyçe 

Implementon 

operacionet 

përgatitore për 

përpunim 

Përgatit pemët për përpunim duke 

aplikuar si duhet qërimin, prerjen 

si dhe heqjen e farave.   

Përgatitë tretësirën e shëllirës apo 

të uthullës në përputhje me 

recetën.  

Matë me saktësi të plotë sasinë e 

përbërësve në përputhje me me 

recetën. 

Kryen si duhet sterilizimin e 

kavanozave. 

Njohuri rreth klasave të cilësisë 

të llojeve të ndryshme të pemëve 

dhe perimeve.  

Njohuri rreth llojeve si dhe 

karakteristikave të materialit 

shtesë i cili përdoret për 

konzervim në kanaqe.  

Njohuri rreth veglave dhe 

paisjeve të cilat përdoren 

zakonisht në përpunimin 

artizanal si dhe atë gjysëm 

industrial.  

Njohuri rreth hapave të 

përpunimit në konzervimin në 

kanaqe të pemëve dhe perimeve. 

Njohuri rreth parametrave të 

pasterizimit. 

Njohuri rreth parametrave të 

sterilizimit. 

Njohuri rreth kushteve të 

kërkuara të ruajtjes (deponimit) 

të lëndës së parë e poashtu edhe 

të produktit përfundimtar.  

Interpretimi i 

instruksioneve të 

shkruara për përdorim të 

veglave dhe paisjeve.  

Interpretimi i 

instruksioneve të 

shkruara rreth 

konzervimit në kanaqe. 

Peshim i realizuar me 

precizitet.  

Manovrimi në mënyrë të 

sigurtë me veglat e 

dorës.  

Operim i duhur me 

paisje për konzervim në 

kanaqe të pemëve dhe 

perimeve. 

Vërejtja e dukurive të 

padëshiruara gjatë 

procesit të përpunimit. 

Zgjidhja e avarive të 

zakonshme, të cilat janë 

lehtë të eliminohen. 

Shkathtësi të mira motorrike.   

Shqisa të mira sa i përket 

shikimit, nuhajtes si dhe 

dëgjimit. 

Komunikim në gjuhë amtare 

(të shkruarit, të lexuarit, të 

folurit dhe të dëgjuarit). 

Performim në llogaritjet bazë 

me numra të plotë dhe të 

pjesshëm. 

Aftësi për të punuar në 

kushte të nxehta dhe të 

zhurmshme. 

Respektim të normave etike 

sa i përket prodhimit të 

ushqimit 

Tolerancë sa i përket orareve 

të ndryshme të punës. 

Implementon 

operacionet 

kryesore të 

përpunimit 

Përzien në mënyrë të saktë 

përbërësit përpunues kryesorë me 

tretësirën për konzervim në 

kanaqe. 

Realizon në mënyrë të duhur 

trajtimin termal duke përcjellur 

instruksionet.   

Mbush në mënyrë të duhur 

kavanozët me produktin final.  

Realizon procesin e pasterizimit 

në bazë të përshkrimit. 



Etiketon, paketon si dhe ruan 

(deponon) produktin në bazë të 

kërkesave teknologjike dhe 

juridike (legale).  

Njohuri rreth paketimit të 

kavanozëve si dhe të materialit. 

Njohuri rreth kërkesave të 

etiketimit për pemët dhe perimet 

e konzervuara në kanaqe.   

Përcjellja me saktësi të 

plotë e instruksioneve të 

mbikqyrësit.   

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion burimet në vijim do të duhej të jenë në dispozicion: tavolinë e punës, mjete peshimi, vegla të punës ose makina për 

klasifikim, prerje, prerje në feta si dhe heqje të farave; paisje artizanale ose gjysëm industriale për trajtim termal të kavanozave, materiale dhe 

produkte; manual ose paisje mbushëse dhe vulosëse gjysëm industriale; hapësirë për ruajtje (deponim) të lëndës së parë, produktit përfundimtar 

si dhe materiali shtesë.  

Përpos prodhimit korrespondues dhe materialit për paketim, edhe materiali në vijim duhet të jetë në dispozicion me qëllim të performimit të këtij 

funksioni: uniforma e punës, mbathjet dhe materialet tjera mbrojtëse, udhëzues apo manuale rreth procesit të prodhimit, udhëzues apo manuale 

rreth veglave dhe paisjeve, simbole dhe instruksione sa i përket shëndetit dhe sigurisë në punë, pakoja e higjienës si dhe objekte dhe paisje 

sanitare. 

 

Kriteret e vlerësimit:   

Me qëllim të vlerësimit të njohurive të kandidatit/ kandidates si dhe të shkathtësive të komunikimit sa i përket këtij funksioni do të duhet të 

përdorej një grup pyetjesh dhe përgjigjesh.  

Performuesi do të duhej t’i nënshtrohej një vlerësimi praktik në punëtori. Kandidati mbikqyret gjatë punës së tij/ saj sa i përket aktiviteteve në 

vijim: përgatitja për përpunim e materialit prodhues, realizimi i përpunimit, mbushja, vulosja, etiketimi, paketimi, si dhe ruajtja (deponimi) i 

produkteve. Vlerësimi do të jetë i bazuar në krahasimin midis të arriturave të kandidatit dhe praktikës së sugjeruar.  

 

 

 



Funksioni 3: Kryen detyrat operative në prodhimin e kompostos, reçelit dhe marmellatës 

Ky funskion përfshien aktivitetet që kanë të bëjnë me procesimin e pemëve dhe perimeve duke i zier me ose pa sheqer si përbërës kryesor shtesë, 

deri në nivelin specifik të tharjes ose trashjes. Ky funksion përfshien përgatitjen e përbërësve kryesorë (pemëve dhe perimeve), përgatitjes së 

përzierjes, zierjes, sterilizimit të kavanozëve, mbushjes, pasterizimit, etiketimit si dhe ruajtjes (deponimit) të produktit final. Ky funskion do të 

mund të përfshiejë aktivitete të tjera, varësisht nga lloji i produktit final (tendosje, filtrimi...). 

  

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e duhura për të kryer 

funksionin  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kyçe si 

dhe shkathtësitë që 

lidhen me aktivitetet 

kyçe 

Implementon 

operacione 

përgatitore për 

përpunim 

Përgatitë pemët dhe perimet për 

përpunim duke aplikuar 

nëmënyrë të duhur qërimin, 

prerjen, heqjen e farave ose 

bluarjen (shtypjen).   

Mat me precizitet të plotë si dhe 

në përputhje me recetën sasinë e 

përbërësve. 

Kryen nëmënyrë të duhur 

sterilizimin e kavanozave.  

Njohuri rreth klasës së cilësisë të 

llojeve të ndryshme të pemëve dhe 

perimeve.  

Njohuri rreth llojeve dhe 

karakteristikave të materialit shtesë 

për prodhim të reçelnave dhe 

marmellatës. 

Njohuri rreth veglave dhe paisjeve, të 

cilat përdoren zakonisht për përpunim 

artizanal dhe gjysëm industrial.  

Njohuri rreth hapave të përpunimit në 

prodhimin e kompostove, reçelnave 

dhe marmellatës.  

Njohuri rreth parametrave të 

pasterizimit.  

Njohuri rreth parametrave të 

sterilizimit. 

Njohuri rreth karakteristikave dalluese 

të kompostove, reçelnave dhe 

marmellatës.  

Njohuri rreth kushteve të kërkuara të 

ruajtjes (deponimit) të lëndës së parë 

dhe produktit përfundimtar. 

Interpretimi i 

instruksioneve të 

shkruara për 

përdorimin e veglave 

dhe paisjeve. 

Interpretimi i 

instruksioneve të 

shkruara në procesin e 

përpunimit. 

Peshim i realizuar me 

precizitet.  

Manovrimi në mënyrë 

të sigurtë me veglat e 

dorës.  

Operim i duhur me 

paisje për prodhimin e 

reçelnave dhe 

marmellatës.  

Vërejtja e dukurive të 

padëshiruara gjatë 

procesit të përpunimit. 

Zgjidhja e avarive të 

zakonshme, të cilat 

Shkathtësi të mira 

motorrike.   

Shqisa të mira sa i 

përket shikimit, 

nuhajtes si dhe dëgjimit. 

Komunikim në gjuhë 

amtare (të shkruarit, të 

lexuarit, të folurit dhe të 

dëgjuarit). 

Performim në llogaritjet 

bazë me numra të plotë 

dhe të pjesshëm. 

Aftësi për të punuar në 

kushte të nxehta dhe të 

zhurmshme. 

Respektim të normave 

etike sa i përket 

prodhimit të ushqimit 

Tolerancë sa i përket 

orareve të ndryshme të 

punës. 

Implementon 

operacionet 

kryesore të 

përpunimit 

Përzien në proporcione të sakta 

pemët ose perimet me përbërësit 

shtesë. 

Zien përzierjet duke respektuar 

rekomendimet për një produkt 

specifik.   

Kryen në mënyrë të duhur 

mbushjen e produktit 

përfundimtar.   

Realizon në bazë të përshkrimeve 

të dhëna procesin e pasterizimit. 

Etiketon, paketon dhe ruan 



(deponon) produktet në bazë të 

kërkesave teknologjike dhe 

juridike (legale). 

Kryen detyra shtesë, sipas 

nevojës, të shtrydhjes dhe 

filtrimit. 

 

Njohuri rreth paketimit të kavanozëve 

dhe materialeve. 

Njohuri rreth kërkesave të etiketimit të 

kompostove, reçelnave si dhe 

marmellatës. 

janë lehtë të 

eliminohen. 

Përcjellja me saktësi të 

plotë e instruksioneve 

të mbikqyrësit.   

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për këtë operacion kryesor burimet në vijim duhet të jenë në dispozicion: tavolinë e punës, mjete peshimi, vegla të punës ose makina për 

klasifikim, prerje, prerje në feta si dhe heqje të farave; paisje artizanale ose gjysëm industriale për sterilizim dhe pasterizim; manual ose paisje për 

zierje, mbushje dhe vulosëse gjysëm industriale; hapësirë për ruajtje (deponim) të lëndës së parë, produktit përfundimtar si dhe materiali shtesë..  

Përpos prodhimit korrespondues dhe materialit për paketim, edhe materiali në vijim duhet të jetë në dispozicion, në vendin e punës, me qëllim të 

performimit të këtij funksioni: uniforma e punës, mbathjet dhe materialet tjera mbrojtëse, udhëzues apo manuale rreth procesit të prodhimit, 

udhëzues apo manuale rreth veglave dhe paisjeve, simbole dhe instruksione sa i përket shëndetit dhe sigurisë në punë, pakoja e higjienës si dhe 

objekte dhe paisje sanitare. 

 

Kriteret e vlerësimit:   

Me qëllim të vlerësimit të njohurive të kandidatit/ kandidates si dhe të shkathtësive të komunikimit sa i përket këtij funksioni do të duhet të 

përdorej një grup pyetjesh dhe përgjigjesh.  

Performuesi do të duhej t’i nënshtrohej një vlerësimi praktik në punëtori. Kandidati do të duhej të vlerësohej për performancën e tij/ saj sa i përket 

aktiviteteve në vijim:  përgatitja për përpunim e materialit prodhues, realizimi i përpunimit, mbushja, vulosja, etiketimi, si dhe ruajtja (deponimi) i 

produkteve. Vlerësimi do të jetë i bazuar në krahasimin midis të arriturave të kandidatit dhe praktikës së sugjeruar. 

 

 

 

 

 



Funksioni 4: Kryen detyra operative në prodhimin e pemëve dhe perimeve të thata 

Ky funksion përfshien aktivitete që kanë të bëjnë me prodhimin e pemëve dhe perimeve të thata në mënyrë artizanale apo industriale. Ky 

funksion përshfien përgatitjen e pemëve ose perimeve, tharjes, paketimit dhe ruajtjes (deponimit) të produktit final. Ky funksion do të mund të 

përfshiente edhe aktivitete të tjera, varësisht nga lloji i pemëve ose perimeve si dhe natyrës së prodhimit: desinfektimit, zbardhjes, sheqerosjes si 

dhe sulfurimit. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e duhura për të kryer 

funksionin  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kyçe si dhe 

shkathtësitë që lidhen 

me aktivitetet kyçe 

Implementon 

operacione 

përgatitore për 

përpunim 

Përgatitë pemët dhe perimet për 

përpunim duke aplikuar në 

mënyrë të duhur qërimin, prerjen 

në feta ose heqjen e farave. 

Mat me precizitet të plotë dhe në 

përputhje me instruksionet sasinë 

e përbërësve. 

Kryen, kurdo që është e 

nevojshme, desinfektimin dhe 

sulfurimin në përputhje me 

standardet e sigurisë së ushqimit.  

Njohuri rreth klasave të cilësisë të 

llojeve të ndryshme të pemëve dhe 

perimeve. 

Njohuri rreth llojeve dhe 

karakteristikave të materialit shtesë i 

cili përdoret për tharje.  

Njohuri rreth veglave dhe paisjeve, të 

cilat përdoren zakonisht për përpunim 

artizanal dhe gjysëm industrial.  

Njohuri rreth hapave të përpunimit në 

prodhimin e pemëve dhe perimeve të 

thata.  

Njohuri rreth parametrave të 

zbardhjes. 

Njohuri rreth konzervimit të ushqimit 

duke përdorur sulfurin.   

Njohuri rreth karakteristikave dalluese 

të produkteve të thata.   

Njohuri rreth kushteve të kërkuara për 

ruajtjen (deponimin) e lëndës së parë si 

dhe të produktit përfundimtar.  

Njohuri rreth kavanozëve të paketimit 

si dhe materialit. 

Njohuri rreth kërkesave të etiketimit të 

Interpretimi i 

instruksioneve të 

shkruara për përdorimin 

e veglave dhe paisjeve. 

Interpretimi i 

instruksioneve të 

shkruara rreth 

përpunimit. 

Peshim i realizuar me 

precizitet.  

Manovrimi në mënyrë të 

sigurtë me veglat e dorës.  

Operim i duhur me paisje 

për prodhimin e pemëve 

dhe perimeve të thata.  

Vërejtja e dukurive të 

padëshiruara gjatë 

procesit të përpunimit. 

Zgjidhja e avarive të 

zakonshme, të cilat janë 

lehtë të eliminohen. 

Përcjellja me saktësi të 

plotë e instruksioneve të 

mbikqyrësit.  

Shkathtësi të mira 

motorrike.   

Shqisa të mira sa i përket 

shikimit, nuhajtes si dhe 

dëgjimit. 

Komunikim në gjuhë 

amtare (të shkruarit, të 

lexuarit, të folurit dhe të 

dëgjuarit). 

Performim në llogaritjet 

bazë me numra të plotë 

dhe të pjesshëm. 

Aftësi për të punuar në 

kushte të nxehta dhe të 

zhurmshme. 

Respektim të normave 

etike sa i përket 

prodhimit të ushqimit 

Tolerancë sa i përket 

orareve të ndryshme të 

punës. 

Implementon 

operacionet 

kryesore të 

përpunimit 

Kryen sipas nevojës zbardhjen 

dhe sheqerosjen. 

Mbush dhe operon tharësin në 

temperaturë dhe normë të duhur.  

Kryen në mënyrë të duhur 

paketimin e produktit 

përfundimtar.   

Etiketon dhe ruan (deponon) 

produktet gjysëm të lëngshme 

dhe ato të thata në përputhje me 

kërkesat teknologjike dhe juridike 

(legale). 



pemëve dhe perimeve të thata. 

 

  

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të qenë në gjendje të kryejë këtë funksion, performuesi duhet të ketë në dispozicion burimet në vijim: tavolinë të punës, mjete peshimi; vegla 

të dorës ose makina për klasifikim, heqjen e farave si dhe prerjen e fetave; paisje artizanale apo gjysëm industriale për tharje; manual ose paisje 

gjysëm industrale për paketim dhe vulosje; hapësirë për ruajtje (deponim) të lëndës së parë, produktit përfundimtar si dhe materiali shtesë. 

Poashtu do të duhej të jenë në dispozicion edhe manuali ose veglat dhe paisjet gjysëm industriale për disinfektimet eventuale dhe sulfurim të 

materialit përpunues, si dhe për zbardhje dhe sheqerosje. 

Përpos prodhimit korrespondues dhe materialit për paketim, edhe materiali në vijim duhet të jetë në dispozicion, në vendin e punës, me qëllim të 

performimit të këtij funksioni: uniforma e punës, mbathjet dhe materialet tjera mbrojtëse, udhëzues apo manuale rreth procesit të prodhimit, 

udhëzues apo manuale rreth veglave dhe paisjeve, simbole dhe instruksione sa i përket shëndetit dhe sigurisë në punë, pakoja e higjienës si dhe 

objekte dhe paisje sanitare. 

Kriteret e vlerësimit:   

Me qëllim të vlerësimit të njohurive të kandidatit/ kandidates si dhe të shkathtësive të komunikimit sa i përket këtij funksioni do të duhet të 

përdorej një grup pyetjesh dhe përgjigjesh.  

Performuesi do të duhej t’i nënshtrohej një vlerësimi praktik në punëtori. Kandidati do të duhej të vlerësohej për performancën e tij/ saj sa i përket 

aktiviteteve në vijim:  përgatitja për përpunim e materialit prodhues, realizimi i përpunimit, paketimit dhe vulosjes, etiketimi, si dhe ruajtja 

(deponimi) i produkteve. Vlerësimi do të jetë i bazuar në krahasimin midis të arriturave të kandidatit dhe praktikës së sugjeruar. 



 

Funksioni 5: Kryen detyra operative në prodhimin e lëngjeve nga pemët ose perimet 

Ky funksion përfshien aktivitete që kanë të bëjnë me prodhimin e lëngjeve nga pemët ose perimet në mënyrë artizanale apo industriale. Ky 

funksion përfshien përgatitjen e nxjerrjes së lëngut nga pemët ose perimet, nxjerrjes së lëngut, sterilizimit, paketimit dhe ruajtjes (deponimit) të 

produktit final. Ky funksion do të mund të përfshiente edhe aktivitete të tjera, varësisht nga lloji i produktit final: sheqerosja, shtimi i ruajtësve 

(konservuesve) si dhe filtrimi. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e duhura për të kryer 

funksionin  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kyçe si 

dhe shkathtësitë që 

lidhen me aktivitetet 

kyçe 

Implementon 

operacione 

përgatitore për 

përpunim 

Përgatitë pemët dhe perimet për 

përpunim duke aplikuar në 

mënyrë të duhur qërimin, prerjen 

dhe heqjen e farave. 

Mat me precizitet të plotë dhe në 

përputhje me instruksionet sasinë 

e përbërësve të nevojshëm. 

Kryen në mënyrë të duhur 

sterilizimin e kavanozëve për 

mbushje. 

Njohuri rreth klasave të cilësisë të 

llojeve të ndryshme të pemëve dhe 

perimeve. 

Njohuri rreth llojeve dhe 

karakteristikave të materialit shtesë i 

cili përdoret për prodhimin e lëngjeve.  

Njohuri rreth veglave dhe paisjeve, të 

cilat përdoren zakonisht për përpunim 

artizanal dhe gjysëm industrial.  

Njohuri rreth hapave të përpunimit në 

prodhimin e lëngjeve nga pemët dhe 

perimet.  

Njohuri rreth mënyrave të ndryshme 

për nxjerrjen e lëngjeve. 

Njohuri rreth karakteristikave dalluese 

të llojeve të ndryshme të lëngjeve.   

Njohuri rreth kushteve të kërkuara për 

ruajtjen (deponimin) e lëndës së parë si 

dhe të produktit përfundimtar.  

Njohuri rreth kavanozëve të paketimit 

si dhe materialit. 

Interpretimi i 

instruksioneve të shkruara 

për përdorimin e veglave 

dhe paisjeve. 

Interpretimi i 

instruksioneve të shkruara 

rreth përpunimit. 

Peshim i realizuar me 

precizitet.  

Manovrimi në mënyrë të 

sigurtë me veglat e dorës.  

Operim i duhur me paisje 

për prodhimin e lëngjeve 

nga pemët dhe perimet.  

Vërejtja e dukurive të 

padëshiruara gjatë procesit 

të përpunimit. 

Zgjidhja e avarive të 

zakonshme, të cilat janë 

lehtë të eliminohen. 

Përcjellja me saktësi të plotë 

Shkathtësi të mira 

motorrike.   

Shqisa të mira sa i 

përket shikimit, 

nuhajtes si dhe 

dëgjimit. 

Komunikim në gjuhë 

amtare (të shkruarit, të 

lexuarit, të folurit dhe 

të dëgjuarit). 

Performim në 

llogaritjet bazë me 

numra të plotë dhe të 

pjesshëm. 

Aftësi për të punuar 

në kushte të nxehta 

dhe të zhurmshme. 

Respektim të normave 

etike sa i përket 

prodhimit të ushqimit 

Tolerancë sa i përket 

Implementon 

operacionet 

kryesore të 

përpunimit 

Mbush dhe operon me paisjet të 

cilat përdoren për nxjerrjen e 

lëngut. 

Shton aditivët në përputhje me 

rekomandimet dhe instruksionet. 

Realizon sipas nevojës shtrydhjen 

dhe filtrimin. 

Mbush në mënyrë të duhur dhe të 

sigurtë kavanozët me lëng.  

Realizon procesin e pasterizimit 



duke u bazuar në përshkrimin e 

dhënë. 

Etiketon, paketon si dhe ruan 

(deponon) produktet në bazë të 

kërkesave teknologjike dhe 

juridike (legale). 

Njohuri rreth kërkesave për etiketim të 

lëngjeve nga pemët dhe perimet. 

e instruksioneve të 

mbikqyrësit. 

 

orareve të ndryshme 

të punës. 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të qenë në gjendje të kryejë këtë funksion, performuesi duhet të ketë në dispozicion burimet në vijim: tavolinë të punës, mjete peshimi; vegla 

të dorës ose makina për klasifikim, heqjen e farave si dhe prerjen; paisje artizanale apo gjysëm industriale për nxjerrje të lëngut duke shtypur ose 

shtrydhur, duke krijuar vrima ose shprishur; paisje artizanale ose gjysëm industriale për sterilizim dhe pasterizim; manual ose paisje gjysëm 

industrale për mbushje, vulosje dhe paketim. Poashtu do të duhej tëjenë në dispozicion hapësira për ruajtjen (deponimin) e lëndës së parë, 

produktit përfundimtar, si dhe manuali ose vegla dhe paisje gjysëm industriale për shtrydhje dhe filtrim të lëngjeve. 

Përpos prodhimit korrespondues dhe materialit për paketim, edhe materiali në vijim duhet të jetë në dispozicion, në vendin e punës, me qëllim të 

performimit të këtij funksioni: uniforma e punës, mbathjet dhe materialet tjera mbrojtëse, udhëzues apo manuale rreth procesit të prodhimit, 

udhëzues apo manuale rreth veglave dhe paisjeve, simbole dhe instruksione sa i përket shëndetit dhe sigurisë në punë, pakoja e higjienës si dhe 

objekte dhe paisje sanitare. 

Kriteret e vlerësimit:   

Me qëllim të vlerësimit të njohurive të kandidatit/ kandidates si dhe të shkathtësive të komunikimit sa i përket këtij funksioni do të duhet të 

përdorej një grup pyetjesh dhe përgjigjesh.  

Performuesi do të duhej t’i nënshtrohej një vlerësimi praktik në punëtori. Kandidati do të duhej të vlerësohej për performancën e tij/ saj sa i përket 

aktiviteteve në vijim: përgatitja për përpunim e materialit prodhues, realizimi i përpunimit, mbushja, vulosja, etiketimi, paketimi si dhe ruajta 

(deponimi) i produkteve. Vlerësimi do të jetë i bazuar në krahasimin midis të arriturave të kandidatit dhe praktikës së sugjeruar. 

   

 

 



 

Funksioni 6: Kryen detyra administrative, komerciale si dhe kontrolluese  

Ky funksion i referohet tri grupeve të detyrave ndihmëse, të cilat posaçërisht u nevojiten të vet-punësuarve. Grupi i parë përfshien aktivitete 

qëkanë të bëjnë me mbajtjen e shënimeve dhe dokumenteve si dhe poashtu me llogaritjet bazike të biznesit. Grupi i dytë përbëhet nga aktivitete që 

kanë të bëjnë me shitje dhe prokurim. Grupi i tretë i aktiviteteve duhet t’i mundësojë kryesit të detyrave të kryejë monitorim bazik si dhe rutinat e 

kontrollit të cilësisë. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e duhura për të kryer 

funksionin  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kyçe si 

dhe shkathtësitë që 

lidhen me aktivitetet 

kyçe 

Realizon detyra 

administrative 

Bën plane të thjeshta të prokurimit dhe 

prodhimit në përputhje me perspektivat e 

shitjes. 

Mban shënime në mënyrë të rregullt rreth 

llojeve dhe sasisë së materialit përpunues 

dhe produkteve.  

Realizon kalkulime bazike me qëllim të 

përcaktimit të të ardhurave, shpenzimeve 

si dhe të të hyrave.  

Kujdeset rreth dokumenteve me qëllim të 

ofrimit tënjë kontabiliteti të saktë. 

Njohuri rreth formave dhe 

dokumenteve të zakonshme të 

biznesit. 

Njohuri rreth termave bazë të 

bugjetimit. 

Njohuri rreth kërkesave legale për 

shtije të pemëve dhe perimeve të 

përpunuara. 

Njohuri rreth mënyrave të lehta të 

promovimit.  

Njohuri bazë rreth sistemeve të 

sigurisë së cilësisë (HACCP,  ISO 

dhe Hallall). 

Njohuri rreth karakteristikave të 

të kërkuara të pemëve dhe 

perimeve për përpunim. 

Njohuri rreth veglave për analiza 

bazë të lëndës së parë. 

Njohuri rreth karakteristikave të 

Planifikimi i 

aktiviteteve. 

Planifikimi i sasive. 

Planifikim i 

thjeshtë financiar 

dhe bugjetim. 

Lëshim i 

dokumenteve 

kryesore 

komerciale. 

Dekorimi.  

Komunikimi me 

konsumatorët 

(blerësit). 

Mbajtja e 

shënimeve në kopje 

të letrave ose në 

formë digjitale. 

Interpretimi i 

Shqisa të mira sa i 

përket shikimit, 

nuhajtes si dhe 

dëgjimit. 

Komunikim në gjuhë 

amtare (të shkruarit, 

të lexuarit, të folurit 

dhe të dëgjuarit). 

Performim në 

llogaritjet bazë me 

numra të plotë dhe të 

pjesshëm. 

Aftësi për të punuar 

në kushte të nxehta 

dhe të zhurmshme. 

Respektim të 

normave etike sa i 

përket prodhimit të 

ushqimit 

Tolerancë sa i përket 

orareve të ndryshme 

Realizon detyra 

komerciale 

Vendos si dhe dekoron pikat e shitjes duke 

u bazuar në në kërkesat e produktit si dhe 

në preferencat e konsumatorëve (blerësve). 

Promovon produktet duke përdorur 

teknika adekuate të promovimit  

Lëshon si duhet faturat e bëra si dhe 

ofertat.  

Kryen shitjen në përputhje me praktikat 

dhe legjislaturën përkatëse. 



Kryen aktivitete 

bazike të 

kontrollit 

Ofron shembuj në mënyrë dhe kohë të 

duhur, të materialeve dhe produkteve për 

kontroll të cilësisë. 

Me qëllim të përshtatjes, kontrollon shpesh 

përpunimin bazë si dhe parametrat e 

ruajtjes (deponimit) (temperaturën, 

lagështinë). 

Kryen matjet bazë me qëlim të vlerësimit të 

cilësisë së lëndës së parë duke përdorur 

veglat e dorës.  

Shfrytëzon planet dhe kontrollon listat në 

vendin e punës, në rastet kur ato 

ekzistojnë. 

produktit përfundimtar. 

Njohuri rreth shijimit të produktit 

dhe vlerësimit. 

Njohuri rreth kushteve të ruajtjes 

(deponimit) të lëndës sëparë, 

produkteve gjysëm të 

përfunduara si dhe të produkteve 

të përfunduara. 

Njohuri rreth kushteve të 

dëshiruara të punës. 

Njohuri rreth kërkesave të 

shëndetit dhe sigurisë në punë. 

 

 

rezultateve të 

analizave bazike të 

cilësisë. 

Shijimi i 

prodhimeve të 

përpunuara të 

pemëve dhe 

perimeve. 

  

të punës. 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të qenë në gjendje të kryejë këtë funksion, performuesi duhet të ketë në dispozicion burimet në vijim: tavolinë të punës; paisjet për zyrë; 

shembuj dhe forma në letër ose në version elektronik të korrespondencës biznesore, si dhe pika të shtijes të mobiluara. Përpos burimeve të 

përmendura, për këtë funksion rekomandohet poashtu të jenë në dispozicion kompjuteri me printer si dhe lidhje me internet, e poshtu edhe mjete 

analitike të dorës siç janë refraktometri, PH metri, i përcaktuar për titrim si dhe i vendosur për përcaktim të CO2.  

Ai ose ajo do të duhej poashtu të kenë në dispozicion udhëzues ose manual rreth sistemit të sigurisë së cilësisë; si dhe instruksionet rreth shëndetit 

dhe sigurisë në punë. 

Për shkak të shëndetit dhe sigurisë në punë uniforma e punës, mbathjet si dhe paisjet tjera mbrojtëse do të duhej poashtu të jenë në dispozicion 

me qëllim të realizimkit të aktiviteteve të kontrollimit. 

Kriteret e vlerësimit:   

Testet me shkrim si dhe pyetje – përgjigje, me qëllim të demonstrimit të njohurive dhe shkathtësive që kanë të bëjnë me aktivitetet kryesore. 

Vlerësimi do të duhej të përfshiente edhe llogaritjet.   

Kandidati do të duhej të vlerësohej për performancën e tij/ saj sa i përket aktiviteteve në vijim: krijimi i dokumenteve të biznesit, kryerja e 

analizave bazike kimike dhe fizike, realizimi i shitjes, si dhe shijimi dhe vlerësimi i produkteve. Vlerësimi do të jetë i bazuar në krahasimin midis 

të arriturave të kandidatit dhe praktikës së sugjeruar. 



1 
 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  

 

 

 

 

STANDARDI I PROFESIONIT  

KULTIVUES I PERIMEVE  

  
Sektori: Bujqësi  

 

 

Kodi ISCO 88: 6112.07   Kultivues i perimeve   

ISCO 08 : 6111 Kultivues i kulturave të fushës dhe perimeve  

 

Data e miratimit:  

 

 

 

Ky Standard i Profesionit është zhvilluar me përkrahje të projektit ALLED “Harmonizimi i arsimit me 

kërkesa të tregut të punës (Kosovë)” 



2 
 

Grupi punues: 

 

Udhëheqës i grupit:   

Josip Juračak, PhD 

 

Anëtarë: 

Sevdije Muhaxheri, Trajnere QAP 

Bunjamin Alili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e miratimi:  

I vlefshëm: Për periudhë 5 vjeçare  

Kodi i profesionit: 6111 (ISCO 08)  



3 
 

Profesioni: Kultivues i perimeve  

Përshkrimi i profesionit  

 

 

Kultivuesit e perimeve kanë mundësi të punojnë në ndërmarrje të llojeve të ndryshme 

që merren me kultivimin e perimeve. Llojet e ndërmarrjeve mund të dallojnë varësisht 

nga lloji i perimeve që kultivojnë. Kultivimi mund të bëhet ose në fushë të hapur ose në 

serë. Praktikat bujqësore moderne dhe garuese fokusohen në specializim, e kjo qëndron 

veçanërisht për prodhime të intensitetit të lartë siç është prodhimi i perimeve.  

Detyrat specifike të një prodhuesi të perimeve mund të dallojnë varësisht nga lloji i 

ndërmarrjes, por në përgjithësi, ato përfshijnë: planifikimin e prodhimit në përputhje 

me burimet në dispozicion dhe me burimet e arritshme; kultivimin e dheut dhe 

përgatitjen për mbjellje; prodhimin e fidanëve/ rasadit; mbjelljen; plehërimin; ujitjen; 

kontrollin për baroja, insekte dhe sëmundje; vjeljen dhe veprimet e pas vjeljes.  

Për të qenë në gjendje të veprojë si i/e vetëpunësuar, përveç aktiviteteve operacionale të 

përmendura më lartë, prodhuesi është i obliguar të kryej edhe detyra administrative 

dhe komerciale. 

Gjatë kryerjes së detyrave të tij, kultivuesi duhet të zbatojë praktika të mira sa i përket 

shëndetit dhe sigurisë në punë, mbrojtjes së ambientit dhe sigurisë së ushqimit.  

Për të siguruar performancë të duhur dhe efikase në këtë profesion, duhet të plotësohen 

kushte që kanë të bëjnë me hapësirën e punës, veglat adekuate, pajisjet, lëndën e parë, 

materialin për paketim, dhe udhëzimet me shkrim. Kushtet minimale që kërkohen 

duhet të sigurojnë performancë të lehtë dhe efikase, çoftë në fushë të hapur apo në serë. 

Në kryerjen e këtij profesioni punëtorët mund t’u ekspozohen kushteve të vështira të 

punës: temperaturë e lartë, nivel i lartë i lagështisë, tehe të mprehta, objekte rrotulluese, 

dhe substanca toksike. Varësisht nga organizimi i punës, orari i punës mund të përfshijë 

punë gjatë natës, ditëve të pushimit apo edhe gjatë fundjavës. Pritet që kandidatët të 

kenë shkathtësi të mira motorike, sens të mirë të shikimit dhe të dëgjuarit. Kushtet e 

punës mund të shkaktojnë probleme tek personat me alergji ndaj polenit si dhe tek 

personat që janë alergjik ndaj substancave të caktuara kimike që përdoren në bujqësi.   
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Profesioni: Kultivues i perimeve  

 

Nr. Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

1 
Planifikon dhe përgatit aktivitetet 

në fermën e perimeve  

Ky funksion ka të bëjë me planifikimin e aktiviteteve në 

fermë, përgatitjen e vendit të punës dhe përgatitjen e 

materialit për prodhim. Funksioni po ashtu përfshin, 

kontrollimin e kushteve teknike të veglave dhe pajisjeve në 

fermë. Ky funksion varet shumë nga forma e prodhimit 

(fushë e hapur apo serë), kërkesat teknologjike, burimet në 

dispozicion dhe nga perceptimi i nevojave të tregut. 

2 
Kryen detyra operative në 

prodhimin e perimeve  

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e aktiviteteve operative në 

fermën e perimeve, çoftë në fushë të hapur apo në serë. 

Detyrat operative përfshijnë përgatitjet e dheut dhe të 

kushteve për mbjellje, mbjelljen e farave dhe prodhimin e 

fidanëve/ rasadit, mbjelljen, kultivimin e dheut, kontrollin 

për baroja dhe insekte, ujitjen dhe plehërimin. Detyrat duhet 

të kryhen në linjë me rregulloret, standardet dhe udhëzimet 

për aplikim të praktikave më të mira të punës, përfshirë 

sigurinë dhe pastërtinë në punë, dhe mbrojtjen e ambientit. 

3 
Kryen vjeljen dhe aktivitetet e pas 

vjeljes  

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e detyrave operative në 

fermë që ndërlidhen me procesin e vjeljes, mbledhjes, 

klasifikimit, matjes, transportimit dhe deponimit të 

produkteve. Këto aktivitete mund të kryhen me dorë ose në 

mënyrë mekanike. Varësisht nga lloji i produktit, aktivitetet e 

pas vjeljes përfshijnë pastrimin, kategorizimin, paketimin 

dhe etiketimin e produkteve para deponimit.  Pos kësaj, ky 

funksion përfshin vendosjen dhe kontrollimin e kushteve të 

depos, mirëmbajtjen e pastërtisë, menaxhimin e mbeturinave, 

dhe zbatimin e standardeve për siguri të ushqimit.  

4 
Kryen detyra administrative dhe 

komerciale  

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e detyrave administrative 

dhe komerciale që janë të nevojshme për të udhëhequr punët 

në një ndërmarrje të vogël për prodhimin e perimeve. 

Funksioni përfshin kujdesin ndaj dokumenteve që kanë të 

bëjnë me biznesin, mbajtjen e shënimeve, kryerjen e 

llogaritjeve të thjeshta; dhe promovimin e shitjen e 

produkteve të fermës. 
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Funksioni 1: Planifikon dhe përgatit aktivitetet në fermën e perimeve 

Ky funksion ka të bëjë me planifikimin e aktiviteteve në fermë si dhe përgatitjen e vendit të punës. Po ashtu ky funksion përfshin përgatitjen dhe 

kontrollimin e materialit të prodhimit dhe veglat e pajisjet për fermë. Po ashtu këtu përfshihet edhe aktivitete që kanë të bëjnë me zgjidhjen e 

problemeve të vërejtura në vendin e punës para se të fillojë procesi i punës. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  

Njohuritë e nevojshme 

për kryerjen e 

funksionit  

Shkathtësitë  

Shkathtësitë kryesore dhe 

shkathtësitë e shoqëruara 

me funksionet kyçe  

Planifikon aktivitetet në fermën e 

perimeve  
Planifikon fushën/ parcelën 

për prodhim dhe sasinë e 

specieve të ndryshme në linjë 

me kërkesat teknologjike. 

Planifikon shitjen totale të 

specieve të ndryshme në 

raport me kushtet e tregut. 

Përgatit një listë të aktiviteteve 

operative me periudha të 

përshtatshme kohore. 

 

Njohuri për lloje të 

ndryshme të specieve 

të perimeve njohuri 

mbi kërkesat e 

prodhimit për perime 

të ndryshme. 

Njohuri për materialin 

e prodhimit që 

kërkohet në fermë 

Njohuri për hapat e 

kultivimit të perimeve. 

Njohuri për veglat dhe 

pajisjet e zakonshme të 

fermës.  

Njohuri për dështimet 

tipike të veglave dhe 

pajisjeve në fermë. 

Interpretimi i udhëzimeve 

me shkrim për përdorim të 

veglave dhe pajisjeve. 

Hartimi i planeve 

mbështetëse bazuar në të 

dhënat në dispozicion  

Vizatimi i planit të 

parcelës ku do të mbjellën 

perimet  

Dallimi i dështimeve dhe 

problemeve në vendin e 

punës. 

Zgjidhja e problemeve që 

janë të lehta për eliminim 

në vendin e punës. 

Përdorimi i mjeteve dhe 

materialeve për pastrim. 

Aplikimi i mjeteve 

mbrojtëse gjatë punës. 

Shkathtësi të mira motorike. 

Sens të mirë të shikimit, 

nuhatjes dhe dëgjimit . 

Komunikim në gjuhën amtare 

(në të shkruar, lexuar, folur 

dhe dëgjuar). 

Kryerja e kalkulimeve bazike 

me numra të plotë dhe të 

pjesshëm. 

Aftësi për të punuar në 

kushte të punës me 

temperaturë të lartë dhe të 

zhurmshme. Përgatit aktivitetet në fermën e 

perimeve 

Përzgjedh dhe përgatit llojet 

dhe sasitë e nevojshme të 

materialit për prodhim.  

Përgatit dhe kontrollon veglat 

dhe pajisjet në linjë me 

aktivitetet e planifikuara.  

Rregullon vendin e punës në 

përputhje me aktivitetin e 

caktuar. 

Krijon kushtet e kërkuara në 

serë. 

Dallon dhe rregullon defekte 

të thjeshta në vegla dhe pajisje. 
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Kushtet që kërkohen për kryerjen e funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion: tavolinën e punës dhe pajisjet e zyrës; dhe nyjat sanitare. Me që disa aktivitete 

mund të kryhen në mënyrë më efikase me anë të teknologjisë kompjuterike, kompjuteri me printer dhe me qasje në internet rekomandohet për 

këtë funksion. 

Përveç kushteve të përmendura më lartë, vë vendin e punës duhet të jenë në dispozicion edhe si vijon: rrobat e punës, mbathjet dhe mjetet 

mbrojtëse; udhëzuesit ose manualët e veglave dhe pajisjeve; shenjat dhe udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë. 

 

Kërkesat e vlerësimit:    

Testi me shkrim, pyetje dhe përgjigje duhet të përdoren për të vlerësuar saktësinë e njohurive të kandidatit.   

Kandidati duhet t’i nënshtrohet vlerësimit praktik në kushte të punës. Mbikëqyrja duhet të bëhet për të vlerësuar kryerjen dhe saktësinë e 

aktiviteteve që kanë të bëjnë me planifikimin përgatitjeve tjera për punë.  
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Funksioni 2:  Kryen detyra operative në prodhimin e perimeve. 

Ky funksion përfshin detyra operative në fermën e perimeve. Detyrat mund të kryhen në fushë të hapur apo në serë. Ato përfshijnë si vijon: 

përgatitjet e dheut dhe të kushteve për mbjellje, mbjelljen e farave dhe prodhimin e fidanëve/ rasadit, mbjelljen, kontrollin për baroja dhe insekte, 

ujitjen dhe plehërimin. Detyrat duhet të kryhen në linjë me rregulloret për shëndet dhe siguri në punë, praktikat më të mira për menaxhim të 

mbeturinave dhe praktika tjera që kontribuojnë në sigurinë e ushqimit dhe mbrojtjen e ambientit. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e nevojshme për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kryesore 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe  

Kryen detyra operative 

për prodhimin e 

perimeve 

Përgatit dheun dhe kushtet për 

mbjellje në përputhje me 

kërkesat e kulturës. 

Mbjell kulturat në mënyrën dhe 

kohen e duhur. 

Përdor pajisjet për ujitje për të 

ujitur bimët sipas nevojës. 

Aplikon plehërimin në mënyrë 

të sigurte dhe efikase në linjë me 

udhëzime. 

Zbaton masat për kontroll të 

baroja dhe insekte në përputhje 

me udhëzimet dhe me kushtet e 

bimës.  

Cakton kushtet optimale në serë 

në përputhje me nevojat e bimës. 

Bën ushqimin e zakonshëm të 

bimëve me kohë dhe në 

mënyrën e duhur. 

Karakteristikat themelore të llojeve 

kryesore të dheut  

Llojet e zakonshme të specieve të 

perimeve dhe kultivarëve. 

Fazat e shumimit dhe rritjes së 

perimeve. 

Njohuri të përgjithshme për llojet 

dhe kultivarët e perimeve. 

Njohuri bazike për veglat dhe 

pajisjet për kultura të ndryshme 

dhe hortikulturë.  

Insektet më të zakonshme që 

sulmojnë speciet më të zakonshme 

të perimeve 

Metodat e parandalimit dhe 

trajtimit të bimëve që sulmohen nga 

insektet në prodhimin e perimeve 

në formë konvencionale dhe 

organike 

Mënyrat më të zakonshme për 

Respektimi i 

udhëzimeve për 

përdorim të veglave 

dhe pajisjeve. 

Respektimi i 

udhëzimeve që kanë të 

bëjnë me procesin e 

prodhimit 

Përdorimi i veglave të 

dorës në fermë. 

Përdorimi i pajisjeve të 

zakonshme mekanike 

në fermë. 

Përcaktimi i saktë i 

kohës, sasisë, dhe 

këndit. 

Dallimi i problemeve 

në material dhe në 

pajisje  

Zgjidhja e problemeve 

Komunikim në gjuhën 

amtare (në të shkruar, 

lexuar, folur dhe dëgjuar). 

Kryerja e kalkulimeve 

bazike me numra të plotë 

dhe të pjesshëm. 

Shkathtësi të mira 

motorike 

Sens të mirë të shikimit 

dhe dëgjimit  

Qëndrueshmëri fizike  

Tolerancë për të punuar 

në kushte të vështira 

Punë në qift dhe në grup  

Tolerancë ndaj orarit të 

ndryshueshëm të punës. 
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Kujdeset për shëndetin 

dhe sigurinë në punë 

dhe për mbrojtjen e 

mjedisit 

Zbaton masa të përshtatshme në 

raport me rreziqet potenciale të 

shëndetit dhe sigurisë në punë. 

Mban pastër mjedisin e punës 

duke u kujdesur për mbrojtjen e 

ambientit. 

Ndërmerr veprime të 

përshtatshme n rast të prishjeve 

apo dështimeve gjatë procesit të 

prodhimit. 

Menaxhon mbeturinat n vendin 

e punës në mënyrën e duhur. 

mbrojtjen e bimëve që përdoren në 

prodhimin konvencional dhe 

organik të perimeve 

Plehëruesit organik dhe inorganik 

dhe substancat tjera ushqyese të 

bimëve  

Rregullat kryesore për shëndet dhe 

siguri në punë  

Rregullat kryesore për menaxhimin 

e mbeturinave dhe mbrojtjen e 

ambientit në hortikulturë 

që janë të lehta për 

eliminim në vendin e 

punës. 

Aplikimi i mjeteve 

mbrojtëse gjatë punës. 

Aplikimi i praktikave të 

mira për menaxhim të 

mbeturinave. 

 

Kushtet që kërkohen për kryerjen e funksionit: 

Për të kryer këtë funksion nevojitet një parcelë e tokës ose një serë. Duhet të jenë në dispozicion vegla manuale ose mekanike (karrocë dore, 

grabujë, shati, kazma, tërfurku, pajisje për mbjellje të farës dhe fidanëve, gërshëre, vegla për mprehje, kontejner të madhësive të ndryshme, e 

kështu me radhë). Varësisht nga lloji dhe madhësia e fermës, punëtori duhet të jetë i pajisur me makina si kositëse, traktor me pajisje përcjellëse 

(plugu, disqet, frezat, rula, makinë për mbjellje të farave dhe fidanëve, shpërndarëse të plehut, spërkatëse, rimorkio, e kështu me radhë). Për ujitje 

nevojiten pompat dhe pajisje për shpërndarje të ujit. Serat duhet të pajisen me pajisje për ngrohje dhe ventilim.  

Për të bërë këto punë, ky funksion kërkon lëndë të parë dhe furnizime për prodhime të ndryshme: fara dhe fidanë/ rasad, vazo dhe mjete për 

mbjellje, ushqim, plehra të ndryshme, herbicide dhe pesticide tjera, ujë, shporta dhe thasë për mbeturina.  

Pos kësaj, në vendin e punës duhet të jenë në dispozicion edhe si vijon: rrobat e punës, mbathjet dhe mjetet mbrojtëse; udhëzuesit ose manualët e 

veglave dhe pajisjeve; shenjat dhe udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë. 

 

Kërkesat e vlerësimit:   

Testi me shkrim, pyetje dhe përgjigje duhet të përdoren për të vlerësuar saktësinë e njohurive të kandidatit për speciet e perimeve, kultivarët dhe 

kërkesat e tyre; për karakteristikat bazë të dheut dhe mënyrave të mbjelljes, si dhe për kontrollin e barojave dhe sëmundjeve të bimës.   
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Kandidati duhet t’i nënshtrohet vlerësimit praktik në kushte të punës. Mbikëqyrja duhet të bëhet për të vlerësuar kryerjen dhe saktësinë e 

aktiviteteve kyçe që ndërlidhen me kriteret e performancës. 

Funksioni 3: Kryen vjeljen dhe aktivitetet e pas vjeljes. 

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e detyrave operative në fermë që ndërlidhen me procesin e vjeljes dhe me detyrat që pasojnë deri sa të 

vendoset produkti në depo. Këto aktivitete mund të kryhen me dorë ose në mënyrë mekanike. Varësisht nga lloji dhe qëllimi i produktit, 

aktivitetet e pas vjeljes përfshijnë pak a shumë aktivitetet e njëjta. Pos kësaj, ky funksion përfshin vendosjen dhe kontrollimin e kushteve të depos, 

mirëmbajtjen e pastërtisë, menaxhimin e mbeturinave, dhe zbatimin e standardeve për siguri të ushqimit gjatë dhe pas vjeljes.  

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e nevojshme për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kryesore 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe  

Vjel ose mbledh 

perimet  

Kontrollon pjekurinë e specieve të 

ndryshme të perimeve në raport me 

qëllimin përfundimtar. 

Vjel perimet me dorë në mënyrë 

efikase dhe në kohën e duhur. 

Vjel perimet duke përdorur në 

mënyrën e duhur pajisjet adekuate. 

Kontrollon dhe mban veglat dhe 

pajisjet për vjelje në rregull dhe 

funksionale. 

Klasat e perimeve për speciet 

më të zakonshme. 

Shenjat e pjekjes së perimeve 

për vjelje. 

Pajisjet manuale dhe 

mekanike për vjelje. 

Pajisjet manuale dhe 

mekanike për transportim. 

Pajisjet manuale dhe 

mekanike për klasifikim. 

Transportimi dhe paketimi i 

kontejnerëve për perime. 

Qëndrueshmëria e perimeve 

në depo.  

Kushtet e deponimit të 

perimeve. 

Siguria e ushqimit dhe 

kërkesat e cilësisë gjatë 

vjeljes dhe pas vjeljes. 

Respektimi i 

udhëzimeve për 

përdorim të veglave 

dhe pajisjeve. 

Përdorimi i mjeteve 

manuale për procesin e 

vjeljes dhe të pas 

vjeljes. 

Përdorimi i mjeteve 

mekanike për procesin 

e vjeljes dhe të pas 

vjeljes. 

Përcaktimi me saktësi i 

kohës, sasisë, gjatësisë 

dhe këndit. 

Vërejtja e problemeve 

në material dhe në 

pajisje  

Zgjidhja e problemeve 

që janë të lehta për 

Komunikim në gjuhën 

amtare (në të shkruar, 

lexuar, folur dhe dëgjuar). 

Kryerja e kalkulimeve 

bazike me numra të plotë 

dhe të pjesshëm. 

Shkathtësi të mira 

motorike 

Sens të mirë të shikimit, 

nuhatjes, prekjes dhe 

dëgjimit  

Aftësi për të punuar në 

kushte të vështira dhe të 

zhurmshme  

Respektimi i normave 

etike sa i përket 

prodhimit të ushqimit 

Tolerancë ndaj orarit të 

ndryshueshëm të punës. 

 

Kryen aktivitete pas 

vjeljes 

Klasifikon perimet e vjela sipas 

standardeve nëse kërkohet  

Transporton produktet e vjela me 

kohë dhe me dëme e humbje 

minimale  

Paketon perimet e vjela në mënyrën 

e duhur. 

Deponon perimet në kushte 

adekuate. 
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Etiketon dhe ngarkon perimet për 

shpërndarje të mëtejmë. 

Mirëmban mbeturinat e fushës në 

mënyrën e duhur. 

Pastron seren dhe zhvendos mbetjet 

në mënyrën e duhur. 

Rregullat kryesore për 

shëndet dhe siguri në punë  

Rregullat kryesore në lidhje 

me menaxhimin e 

mbeturinave dhe mbrojtjen e 

ambientit në hortikulturë  

eliminim në vendin e 

punës. 

Aplikimi i mjeteve 

mbrojtëse gjatë punës. 

Aplikimi i praktikave të 

mira për menaxhim të 

mbeturinave. 

 

 

Kushtet që kërkohen për kryerjen e funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, punëtori duhet të ketë në dispozicion si vijon: serë ose fushë me perime; pajisje manuale ose mekanike për vjelje; pajisje 

për transportim; vegla dhe materiale për klasifikim, paketim dhe etiketim manual ose mekanik; vend deponim me kushte optimale për perime të 

caktuara.  

Pos kësaj, në vendin e punës duhet të jenë në dispozicion edhe si vijon: rrobat e punës, mbathjet dhe mjetet mbrojtëse; udhëzuesit ose manualët 

për klasifikim, paketim dhe deponim të perimeve;; shenjat dhe udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë. 

 

Kërkesat e vlerësimit:   

Testi me shkrim, pyetje dhe përgjigje duhet të përdoren për të vlerësuar saktësinë e njohurive të kandidatit për klasat e perimeve, llojet e 

paketimeve dhe kushtet e deponimit. 

Shkathtësitë e punëtorit duhet të vlerësohen në kushte të punës. Mbikëqyrja duhet të bëhet për të vlerësuar kryerjen dhe saktësinë e aktiviteteve 

kyçe që ndërlidhen me kriteret e performancës. 
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Funksioni 4: Kryen detyra administrative dhe komerciale 

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e detyrave administrative dhe komerciale që janë të nevojshme për të udhëhequr punët në një ndërmarrje të 

vogël për prodhimin e perimeve. Funksioni përfshin kujdesin ndaj dokumenteve që kanë të bëjnë me biznesin, mbajtjen e shënimeve, kryerjen e 

llogaritjeve të thjeshta; dhe promovimin e shitjen e produkteve të fermës. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e nevojshme për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kryesore 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe  

Kryen punë administrative  Mban shënime për llojet dhe 

sasitë e materialeve për 

përpunim dhe produkteve. 

Bën kalkulime elementare për të 

caktuar të hyrat, kostot dhe 

çmimin. 

Kujdeset për dokumentacionin 

për të siguruar mbajtje të saktë 

të llogarive. 

Njohuri për formularët dhe 

dokumentacionin e 

zakonshëm të biznesit. 

Njohuri për terminologjinë 

bazike buxhetore. 

Njohuri për kërkesat ligjore 

sa i përket shitjes së 

perimeve. 

Njohuri për forma të thjeshta 

të promovimit.  

Njohuri për kërkesat për 

shëndet dhe siguri në punë. 

 

Saktësi në mbajtjen e 

shënimeve për 

biznesin. 

Mbajtja në rregull e 

dokumentacioni të 

biznesit. 

Kalkulime të thjeshta 

financiare. 

Lëshimi i dokumenteve 

që kanë të bëjnë me 

shitjen. 

Përdorimi i pajisjeve të 

teknologjisë 

informative për 

komunikim nëse janë 

në dispozicion  

Përdorimi i pajisjeve të 

teknologjisë 

informative në zyrë 

nëse janë në 

dispozicion 

Dekorimi i pikës së 

shitjes. 

Komunikim oral dhe 

Komunikim në gjuhën 

amtare (në të shkruar, 

lexuar, folur dhe 

dëgjuar). 

Kryerja e kalkulimeve 

bazike me numra të 

plotë dhe të pjesshëm. 

Tolerancë ndaj orarit 

të ndryshueshëm të 

punës. 
Kryen punë komerciale  

Ndërton dhe dekoron pikat e 

shitjes sipas kërkesave të 

produktit dhe sipas 

preferencave të blerësve. 

Promovon produktet duke 

përdorë teknika adekuate të 

promovimit  

Lëshon fatura dhe oferta të 

hartuara në mënyrën e duhur. 

Kryen shitje në përputhje me 

praktikat më të mitra dhe me 

legjislacionin përkatës 
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me shkrim me blerësit. 

 

Kushtet që kërkohen për kryerjen e funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, punëtori duhet të ketë në dispozicion si vijon: tavolinën e punës; pajisjet për zyrë; shembuj dhe formularë për 

korrespondencë biznesore në formë të shtypur dhe elektronike, kalkulator, telefon dhe pikë shitje të mobiluar. 

 

Pos kësaj, për kryerjen e këtij funksioni rekomandohet të jenë në dispozicion kompjuteri me printer dhe me lidhje në internet ose regjistër të 

keshit. 

Kërkesat e vlerësimit:   

Testi me shkrim dhe pyetje - përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe shkathtësitë që ndërlidhen me aktivitetet kyçe. Vlerësimi duhet të 

përfshijë kalkulime. 

Kandidati duhet të vlerësohet për përformancen e tij/ saj në kryerjen e aktiviteteve si vijon: hartimi i dokumenteve të biznesit, shitja. Vlerësimi 

duhet të bazohet në krahasimin mes arritjeve të kandidatit në raport me praktiken e rekomanduar dhe me kriteret e performances.  
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Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

 

 

 

 

STANDARDI I PROFESIONIT  

Kultivues i rrushit  

  
Sektori: Bujqësi  
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Grupi i njësive ISCO88 dhe ISCO08: 6112 Kultivues i kulturave të pemëve dhe shkurreve  

 

 

 

 

 

Data  e miratimit:  

Ky standard i profesionit është zhvilluar me përkrahje të Projektit ALLED “Harmonizimi i arsimit me 

kërkesa të tregut të punës (Kosovë)” 
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Data e miratimit:  

I vlefshëm: Për periudhën prej .... vite  

Kodi i profesionit: 6114 (ISCO 08)  
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Profesioni: Kultivues i rrushit  

 

Përshkrimi i profesionit  

 

 

Personat që kanë këtë profesion janë në gjendje të punojnë në ndërmarrje që merren me 

prodhimet e rrushit, vreshta, prodhimin e verës ose të rrushit të tryezës. Llojet e 

ndërmarrjeve që merren me prodhimin e rrushit mund të dallojnë sa i përket 

madhësisë. 

Detyrat specifike të prodhuesit të rrushit përfshijnë: planifikimin e vreshtit, planifikimin 

e prodhimit të rrushit sipas burimeve në dispozicion dhe burimeve të arritshme; 

mbjelljen e vreshtit të ri; shumimin e hardhive; krasitjen dhe rregullimin e bimëve; 

menaxhimin e dheut;  plehërimin; ujitjen; kontrollin e barojave të këqija, insekteve dhe 

sëmundjeve të rrushit; operacionet e vjeljes dhe pas vjeljes.  

Për të qenë në gjendje të veprojë si i vetpunësuar, përveç aktiviteteve operative të 

përmendura më lartë, prodhuesi i rrushit kryen edhe detyra të obligueshme 

administrative dhe komerciale.  

Gjatë punës së tij/ saj, prodhuesi i rrushit duhet të aplikojë praktika të mira sa i përket 

shëndetit dhe sigurisë në punë, mbrojtjes së ambientit dhe sigurisë së ushqimit.  

Për të siguruar performancë të mirë dhe efikase në këtë profesion, duhet plotësuar 

kushtet në lidhje me tokën/ parcelën, punëtorinë, mjete adekuate të punës, pajisjet, 

lëndën e parë, materialet për paketim, si dhe udhëzimet me shkrim. Kushtet minimale 

që kërkohen duhet të krijojnë hapësirë për performancë të lehtë dhe efikase. 

Gjatë ushtrimit të këtij profesioni, punëtorët mund t’i ekspozohen kushteve të 

pafavorshme të punës: temperatura ekstreme, nivel i lartë i lagështisë, mjete të mprehta, 

objekte rrotulluese, substanca toksike dhe punë të rënda fizike. Varësisht nga 

organizimi i punës, orari i punës mund të zgjatet gjatë natës, gjatë ditëve të pushimit 

ose edhe gjatë fundjavave. Nga kandidatët pritet të kenë shkathtësi të mira motorike, 

qëndrueshmëri fizike për aktivitete që kërkojnë fuqi, shikueshmëri dhe dëgjim të mirë. 

Kushtet e punës mund të shkaktojë probleme për persona që janë alergjik ndaj polenit si 

dhe ndaj substancave të sakatuara kimike që përdoren në hortikulturë. 
 

  

  



4 
 

Profesioni: Kultivues i rrushit  

 

Nr. Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

1 
Planifikon dhe përgatit aktivitetet 

në fermën për kultivim të rrushit  

Ky funksion ka të bëjë me planifikimin e aktiviteteve në 

fermë dhe përgatitjen e aktiviteteve për detyra operative. 

Planifikimi i aktiviteteve është i dyfishtë: (1) planifikimi i 

vreshtave të reja dhe (2) planifikimi i aktiviteteve të rregullta 

në vresht. Përgatitja e aktiviteteve përfshin sigurimin dhe 

kontrollimin e pajisjeve të duhura dhe të materialit. 

Kontrollimi duhet të përshijë kushtet teknike të veglave dhe 

pajisjeve në fermë si dhe përmbushjen e kushteve për 

shëndet dhe siguri në punë.  

2 
Shumon dhe mbjellë hardhitë e 

rrushit  

Pjesa e këtij funksioni që ka të bëjë me shumimin përfshin 

shartimin dhe rritjen e fidanëve të rrushit. Pjesa e mbjelljes ka 

të bëjë me mbjelljen e hardhive në përputhje me planin dhe 

me sistemin e përzgjedhur të dizajnit. Po ashtu përfshinë 

vendosjen e strukturës metalike mbështetëse në vresht. 

3 

Kryen detyra operative për 

kultivimin e rrushit 

 

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e aktiviteteve operative në 

vresht. Detyrat operative përfshijnë krasitjen, lidhjen, 

menaxhimin e dheut, kontrollin për baroja dhe insekte, 

ujitjen, plehërimin dhe vjeljen. Në rast të rrushit të tryezës, 

po ashtu përfshihen edhe aktivitetet e pas vjeljes deri te 

deponimi. Këto aktivitete mund të kryhen me pajisje 

manuale, gjysmë të automatizuara dhe të automatizuara.  

Detyrat duhet të kryhen në përputhje me instruksionet, 

standardet dhe udhëzimet për aplikimin e praktikave më të 

mirat të punës, përfshirë sigurinë, pastërtinë në punë dhe 

mbrojtjen e ambientit. 

4 
Kryen detyra të thjeshta 

administrative dhe komerciale  

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e detyrave administrative 

dhe komerciale që janë të nevojshme për udhëheqjen e punës 

në një ndërmarrje të vogël për kultivimin e rrushit. Funksioni 

përfshin kujdesin ndaj dokumenteve të punës, mbajtjen e 

shënimeve, kryerjen e llogarive të thjeshta; dhe promovimin 

e shitjen e prodhimeve të fermës. 
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Funksioni 1: Planifikon dhe përgatit aktivitetet në fermën për kultivim të rrushit  

Ky funksion përfshin aktivitete që kanë të bëjnë me planifikimin e vreshtave të reja dhe planifikimin e aktiviteteve të rregullta në vresht. Kjo 

përfshin përzgjedhjen e varieteteve, vendime për sistemin e dizajnit të vreshtit, planifikimi e materialit të nevojshëm dhe përgatitjen e planit kohor 

të aktiviteteve. Përgatitja e aktiviteteve përfshin sigurimin dhe kontrollimin e pajisjeve të duhura dhe të materialit. Kontrollimi duhet të përshijë 

kushtet teknike të veglave dhe pajisjeve në fermë si dhe përmbushjen e kushteve për shëndet dhe siguri në punë. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e nevojshme për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kryesore dhe 

shkathtësitë e shoqëruara 

me funksionet kyçe  

Planifikon aktivitetet 

për ndërtimin e 

vreshtit  

Përzgjedh varietetet e rrushit dhe 

fidanëve në përputhje me kushtet 

regjionale dhe me qëllimet e 

prodhimit. 

Krijon afatet kohore për ndërtimin e 

vreshtit të ri duke përfshirë të gjithë 

hapat e nevojshëm. 

Krijon dizajnin e vreshtit në linjë me 

sistemin e dizajnit dhe me 

karakteristikat e parcelës së tokës. 

Planifikon materialet e nevojshme 

sipas llojit, sasisë dhe vlerës. 

Llojet tipike të rrënjëve të 

hardhive  

Llojet e zakonshme të rrushit të 

tryezës dhe të verës 

Format dhe llojet e hardhive  

Fazat e rritjes së hardhisë  

Cikli vjetor i jetës së hardhisë  

Karakteristikat e dheut në nivel 

regjional  

Kushtet dhe kërkesat për 

mbjellje të hardhisë 

Hapat e procesit të ndërtimit të 

një vreshti  

Hapat e kultivimit të vreshtit 

gjatë vitit  

Llojet e dizajnit të mbjelljes  

Lënda e parë e zakonshme për 

kultivimin e rrushit  

Pajisjet e zakonshme manuale 

dhe të mekanizuara për 

kultivimin e rrushit  

Dështimet tipike të mjeteve dhe 

Interpretimi i 

udhëzimeve të shkruara 

për përdorimin e 

mjeteve dhe pajisjeve. 

Vizatimi i dizajnëve të 

thjeshta të plantacioneve  

Hartimi i planeve 

mbështetëse duke u 

bazuar në të dhënat në 

dispozicion. 

Matja me saktësi e sasisë, 

gjatësisë dhe këndit. 

Vërejtja e gabimeve dhe 

dështimeve n vendin e 

punës. 

Zgjedhja e problemeve 

që eliminohen lehtë në 

vendin e punës. 

Zbatimi i mjeteve 

mbrojtëse gjatë punës. 

Shkathtësi të mira 

motorike. 

Shikim të mirë. 

Komunikimi në gjuhën 

amtare (në të shkruar, 

lexuar, folur dhe dëgjuar). 

Llogaritje bazike me 

numra të plotë dhe të 

pjesshëm. 

Shkathtësi për krahasim 

dhe klasifikim. 

Perceptim të mirë të kohës  

Aftësi për të punuar në 

kushte me temperaturë të 

lartë dhe të zhurmshme. 

Harton planet e punës 

në vresht 

Krijon orarin e aktiviteteve për 

kultivimin e dheut në linjë me 

praktiken për menaxhimin e dheut të 

përzgjedhur. 

Krijon orarin e aktiviteteve për 

kontroll të insekteve në përputhje me 

ciklin vjetor të jetës së bimës. 

Planifikon materialin e nevojshëm 

sipas llojit, sasisë dhe vlerës 

Bën përgatitjet për 

detyrat që kanë të 

Përzgjedh dhe përgatit llojet dhe 

sasitë e materialit të kërkuar për 
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bëjnë me mbjelljen dhe 

prodhimin. 

prodhim.  

Përgatit dhe kontrollon mjetet dhe 

pajisjet në linjë me aktivitetin e 

planifikuar.  

Rregullon vendin e punës në 

përputhje me kërkesat e aktivitetit të 

caktuar. 

Dallon dhe riparon çrregullimet e 

thjeshta në mjete dhe pajisje. 

pajisjeve në fermë  

Pajisjet për shëndet dhe siguri 

në punë. 

 

Kushtet që kërkohen për kryerjen e funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion: tavolinë pune dhe pajisje të zyrës; nyje sanitare. Pasi që disa prej aktiviteteve 

mund të kryhen me më shumë efikasitet me anë të teknologjisë kompjuterike, për këtë funksion rekomandohet edhe posedimi i kompjuterit, 

printerit dhe qasjes në internet. 

Përveç kushteve të përmendura më lartë, në vendin e punës duhet të jenë në dispozicion edhe: rrobat e punës, mbathjet dhe mjetet tjera mbrojtëse; 

manualët ose udhëzuesit e mjeteve dhe pajisjeve; shenjat dhe udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë. 

 

Kërkesat e vlerësimit:    

Test me shkrim, pyetjet dhe përgjigjet duhet të përdoren për të vlerësuar saktësinë e performimmit të njohurive për bimën e hardhisë, lëndës së 

parë, dhe për detyrat që ndërlidhen me ndërtimin e vreshtit.   

Kandidati duhet t’i nënshtrohet vlerësimit praktik në kushte të punës. Mbikëqyrja duhet të bëhet me qëllim të vlerësimit të plotësimit dhe 

saktësisë në kryerjen e aktiviteteve për planifikim dhe përgatitje të punës. Vlerësimi praktik duhet të marr parasysh po ashtu kriteret e 

performances. 
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Funksioni 2: Shumon dhe mbjellë hardhitë e rrushit  

Ky funksion ka të bëjë me shumimin dhe mbjelljen e rrushit. Pjesa e funksionit që ka të bëjë me shumimin përfshin shartimin dhe rritjen e 

fidanëve. Pjesa e mbjelljes ka të bëjë me mbjelljen e hardhive në përputhje me planin dhe me sistemin e përzgjedhur të dizajnit. Po ashtu përfshinë 

vendosjen e strukturës metalike mbështetëse në vresht. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e nevojshme për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kryesore 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe  

Shumon hardhitë e 

rrushit  
Përzgjedh kombinimet e 

duhura të rrënjëve dh pjesës 

për shartim sipas varietetit të 

rrushit dhe regjionit. 

Kryen shartimin me efikasitet 

dhe në mënyrë të suksesshme 

duke përdorë mjetet e duhura. 

Kujdeset për shartimet për të 

prodhuar fidanë cilësore 

Llojet tipike të pjesëve për 

shartim  

Llojet dhe format e hardhive  

Karakteristikat e dheut në nivel 

regjional  

Agjentët e plehërimit  

Kushtet dhe kërkesat për 

mbjelljen e hardhive  

Llojet e dizajnëve të mbjelljes  

Pajisjet e zakonshme manuale 

dhe mekanike për shartim  

Pajisjet e zakonshme manuale 

dhe mekanike për përgatitjen e 

dheut dhe për mbjellje  

Llojet e strukturave mbështetëse 

metalike që përdoren për 

kultivimin e rrushit. 

Dështimet tipike të mjeteve dhe 

pajisjeve në fermë  

Mjetet për shëndet dhe siguri në 

Përdorimi me dorë i 

veglave me teh të 

mprehtë. 

Përdorimi me dorë i 

mjeteve për transport dhe 

mihje. 

Interpretimi i udhëzimeve 

me shkrim për përdorimin 

e veglave dhe pajisjeve.  

Interpretimi i dizajnëve të 

vizatuara. 

Matja me saktësi e sasisë, 

gjatësisë dhe këndit. 

Vërejtja e gabimeve dhe 

dështimeve n vendin e 

punës. 

Zgjedhja e problemeve që 

eliminohen lehtë në 

vendin e punës. 

Zbatimi i mjeteve 

mbrojtëse gjatë punës. 

Shkathtësi të mira 

motorike. 

Shikim dhe dëgjim të 

mirë. 

Komunikimi në gjuhën 

amtare (në të shkruar, 

lexuar, folur dhe 

dëgjuar). 

Llogaritje bazike me 

numra të plotë dhe të 

pjesshëm. 

Shkathtësi për krahasim 

dhe klasifikim. 

Perceptim të mirë të 

kohës  

Qëndrueshmëri fizike  

Aftësi për të punuar në 

kushte të vështira. 

Tolerancë ndaj orarit të 

ndryshueshëm të punës 

Aftësi për të punuar në 

Kryen aktivitete në 

ndërtimin e vreshtit të 

ri  

Kryen aktivitetet e kërkuara 

në mënyrën e duhur për 

përgatitjen e tokës për vreshtin 

e ri  

Shënjon rreshtat dhe vendet 

për mbjellje në përputhje me 

dizajnin. 

Mbjell fidanët e rrushit duke 

respektuar udhëzimet për 

mbjellje. 

Vendos strukturën 

mbështetëse metalike në 
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mënyrë precize në përputhje 

me dizajnin e mbjelljes. 

punë. grup. 

 

Kushtet që kërkohen për kryerjen e funksionit: 

Për të qenë në gjendje të performojë aktivitetin që ka të bëjë me shumimin, punëtori duhet të ketë në dispozicion si vijon: materialin për shartim 

(dy pjesët e bimës për shartim, materialet shtesë), veglat për shartim, vend për mbajtjen e pjesëve të prera dhe të shartuara. Makina për shartim 

mund të përdoret nëse është e mundshme. 

Për pastrimin e sipërfaqes dhe për kultivimin e thellë të dheut para mbjelljes së hardhive të reja, traktori ose makineria e rëndë duhet të jetë në 

dispozicion ose të huazohet. 

Për mbjellje dhe për vendosje të strukturës mbajtëse shërbejnë mjaftueshëm veglat e dorës. Megjithatë puna është më efikase nëse në disa hapa 

përdoren pajisje mekanike, veçanërisht në hapësira të mëdha (pajisje për mihje, makinë për mbjellje, traktori me pajisjet përcjellëse). Materialet që 

nevojiten për mbjellje përfshijnë fertilizuesit, komposton ose plehun natyral, shkopinj druri, fidanët, ujë dhe material për lidhje. 

Pos kësaj, në përputhje me kushtet e punës duhet të jenë në dispozicion edhe: rrobat e punës, mbathjet dhe mjetet tjera mbrojtëse; manualët ose 

udhëzuesit për përzgjedhje, paketim dhe deponim të perimeve; shenjat dhe udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë.  

 

Kërkesat e vlerësimit:    

Test me shkrim, pyetjet dhe përgjigjet duhet të përdoren për të vlerësuar njohuritë e kandidatit për llojet e rrënjëve, mënyrat e shartimit, metodat 

për përgatitjen e dheut, kushtet optimale të punës, dizajnët e mbjelljes, llojet e strukturave mbështetëse.    

Shkathtësitë e punëtorit duhet të vlerësohen në kushte të punës. Mbikëqyrja duhet të bëhet me qëllim të vlerësimit të plotësimit dhe saktësisë në 

kryerjen e aktiviteteve për planifikim dhe përgatitje të punës. Vlerësimi praktik duhet të marr parasysh po ashtu kriteret e performances. 
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Funksioni 3:  Kryen detyra operative për kultivimin e rrushit. 

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e aktiviteteve operative në vresht. Detyrat operative përfshijnë krasitjen, lidhjen, menaxhimin e dheut, 

kontrollin për baroja dhe insekte, ujitjen, plehërimin dhe vjeljen. Në rast të rrushit të tryezës, po ashtu përfshihen edhe aktivitetet e pas vjeljes deri 

te deponimi. Këto aktivitete mund të kryhen me pajisje manuale, gjysmë të automatizuara dhe të automatizuara.  

Detyrat duhet të kryhen në përputhje me instruksionet, standardet dhe udhëzimet për aplikimin e praktikave më të mirat të punës, përfshirë 

sigurinë, pastërtinë në punë dhe mbrojtjen e ambientit. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  
Njohuritë e nevojshme për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë kryesore 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe  

Kryen detyra operative 

në prodhimin e rrushit  

Bën kultivimin e dheut në linjë me 

praktikat e përzgjedhura për menaxhim 

të dheut. 

Trajton fidanët e rrushit në përputhje 

me kushtet e tyre dhe me mënyrën e 

përzgjedhur. 

Krasit hardhitë e rrushit në linjë me 

llojin e tij dhe me sasinë e cilësinë e 

planifikuar të rrushit. 

Aplikon plehëruesit në mënyrë të 

sigurt dhe efikase në linjë me 

udhëzimet e dhëna. 

Zbaton masat për kontroll të barojave 

dhe insekteve në linjë me udhëzimet e 

dhëna dhe me kushtet e bimës. 

Përdor pajisjet për ujitje për të ujitur 

bimët sipas nevojës. 

Varietetet dhe klasat e 

zakonshme të rrushit të tryezës 

dhe të verës. 

Format dhe llojet e hardhive  

Fazat e rritjes së hardhisë. 

Cikli vjetor i jetës së hardhisë. 

Njohuri bazike për veglat dhe 

pajisjet që përdoren në vresht.  

Insektet më të zakonshme që 

sulmojnë rrushin. 

Metodat për parandalimin e 

sëmundjeve të bimës në 

prodhimtarinë e rrushit në 

mënyrë konvencionale dhe 

organike. 

Përbërësit më të zakonshëm 

aktiv për mbrojtje të bimës në 

prodhimtarinë e rrushit në 

mënyrë konvencionale dhe 

Ndjekja e udhëzimeve 

për përdorim të 

veglave dhe pajisjeve. 

Ndjekja e udhëzimeve 

për procesin e 

prodhimit  

Përdorimi i veglave 

manuale në fermë. 

Përdorimi i pajisjeve të 

zakonshme mekanike 

të fermës. 

Caktimi me saktësi i 

kohës, sasisë dhe 

gjatësisë. 

Vërejtja e problemeve 

në material dhe pajisje. 

Zgjedhja e problemeve 

që eliminohen lehtë në 

vendin e punës. 

Shkathtësi të mira 

motorike. 

Sens të mirë të shikimit, 

dëgjimit, nuhatjes dhe 

prekjes. 

Komunikimi në gjuhën 

amtare (në të shkruar, 

lexuar, folur dhe 

dëgjuar). 

Llogaritje bazike me 

numra të plotë dhe të 

pjesshëm. 

Shkathtësi për krahasim 

dhe klasifikim. 

Perceptim të mirë të 

kohës  

Qëndrueshmëri fizike  

Aftësi për të punuar në 

kushte të këqija të motit. 

Tolerancë ndaj orarit të 

Vjel rrushin për verë 

dhe rrushin e tryezës  
Kontrollon pjekurinë dhe cilësinë e 

rrushit në raport me qëllimin 

përfundimtar. 
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Vjel rrushin në mënyrë efikase dhe me 

kohë me dorë ose me makineri. 

Transporton produktin e vjelur me kohë 

me dëme dhe humbje minimale. 

Klasifikon rrushin e tryezës në 

përputhje me standardet nëse kërkohet 

Paketon dhe etiketon rrushin e tryezës 

në mënyrën e duhur. 

Deponon rrushin në kushte adekuate. 

organike  

Plehu organik dhe inorganik 

dhe substanca tjera ushqyese 

për bimën. 

Metodat dhe pajisjet për ujitje  

Shenjat e pjekurisë së perimeve 

për vjelje. 

Veglat e dorës për të 

kontrolluar cilësinë e rrushit. 

Pajisjet manuale dhe mekanike 

për vjelje. 

Transportimi dhe paketimi i 

kontejnerëve me rrush të 

tryezës. 

Kushtet e deponimit të rrushit 

të tryezës. 

Rregullat kryesore për shëndet 

dhe siguri në punë. 

Rregullat kryesore për 

menaxhimin e mbeturinave 

dhe mbrojtjen e mjedisit 

nëhortikulturë.  

Zbatimi i mjeteve 

mbrojtëse gjatë punës.  

Aplikimi i praktikave 

të mira për menaxhim 

të mbeturinave. 

 

ndryshueshëm të punës 

Aftësi për të punuar në 

grup. 

Mirëmban shëndetin 

dhe sigurinë në punë 

dhe mbrojtjen e 

ambientit  

Kontrollon pajisjet e punës dhe mban 

ato operacionale dhe në rregull. 

Aplikon masa të përshtatshme kundrejt 

rreziqeve potenciale të shëndetit dhe 

sigurisë në punë. 

Mban vendin e punës të sigurte dhe të 

pastër pa shkaktuar dëme në ambient.  

Ndërmerr hapat e duhur në rast të 

gabimeve apo dështimeve gjatë procesit 

të prodhimit.  

Trajton mbeturinat në mënyrën e duhur. 

 

Kushtet që kërkohen për kryerjen e funksionit: 

Për të kryer këtë funksion nevojitet një veshtë. Duhet pasur në dispozicion vegla adekuate të punës (sharra, grabuja, shati, lopata, kazma, 

tërfurku, sëpata, drapri, gërshërë për shartim). Rekomandohet të jenë në dispozicion edhe pajisje mekanike si traktori dhe pajisjet shtesë të 

traktorit (lërues, shpërndarës i plehut, spërkatës, pajisje për kositje) dhe makina për kositje. Pompa dhe mjet për shpërndarje të ujit nevojiten për 

ujitje. Produkte dhe furnizime të ndryshme nevojiten për të ushtruar këtë funksion: pleh, herbicide dhe pesticide të tjera, ujë për ujitje, material 

për lidhje, e të ngjashme.  
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Pajisje manuale ose mekanike për vjelje; pajisje transportuese duhet të jenë në dispozicion me rastin e vjeljes. Pos kësaj, duhet të ketë në 

dispozicion edhe materiale për paketim, etiketim si dhe vend për deponim të rrushit të tryezës.  

Pos kësaj, në përputhje me kushtet e punës duhet të jenë në dispozicion edhe: rrobat e punës, mbathjet dhe mjetet tjera mbrojtëse; manualët ose 

udhëzuesit për përdorim të veglave dhe pajisjeve; shenjat dhe udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë.  

 

Kërkesat e vlerësimit:    

Test me shkrim, pyetjet dhe përgjigjet duhet të përdoren për të vlerësuar njohuritë e kandidatit për ciklin vjetor të jetës së hardhisë, kërkesat e 

bimës sa i përket dheut dhe klimës, rregullat e krasitjes, kontrolli i barojave dhe sëmundjeve të bimës si dhe rregullat për klasifikimin e rrushit të 

tryezës.    

Kandidati duhet t’i nënshtrohet vlerësimit praktik në kushte të punës. Mbikëqyrja duhet të bëhet me qëllim të vlerësimit të plotësimit dhe 

saktësisë në kryerjen e aktiviteteve për planifikim dhe përgatitje të punës. Vlerësimi praktik duhet të marr parasysh po ashtu kriteret e 

performances. 
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Funksioni 4: Kryen detyra të thjeshta administrative dhe komerciale. 

Ky funksion ka të bëjë me kryerjen e detyrave administrative dhe komerciale që janë të nevojshme për udhëheqjen e punës në një ndërmarrje të 

vogël për kultivimin e rrushit. Funksioni përfshin kujdesin ndaj dokumenteve të punës, mbajtjen e shënimeve, kryerjen e llogarive të thjeshta; dhe 

promovimin e shitjen e prodhimeve të fermës. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret e performancës  

Njohuritë e 

nevojshme për 

kryerjen e funksionit  

Shkathtësitë  

Shkathtësitë kryesore 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe  

Kryen punë administrative  Mban shënime për llojet dhe sasitë e 

materialeve prodhuese dhe të 

prodhimeve.  

Bën llogaritje bazike për të caktuar to 

të hyrat , kostot dhe çmimet. 

Kujdeset për dokumentacionin për të 

siguruar llogarimbajtje të mirë dhe të 

saktë. 

Njohuri mbi forma dhe 

dokumentacione të 

zakonshme të biznesit. 

Njohuri bazike mbi 

buxhetimin. 

Njohuri mbi kërkesat 

ligjore për shitjen e 

rrushit. 

Njohuri mbi mënyrat e 

thjeshta të promovimit.  

Njohuri mbi kërkesat 

për shëndet dhe siguri 

në punë. 

Saktësi në mbajtjen e 

shënimeve biznesore. 

Mbajtja në rregull e 

dokumenteve të 

biznesit. 

Kalkulime të thjeshta 

financiare. 

Lëshimi i dokumenteve 

që kanë të bëjnë me 

shitjen. 

Përdorimi i pajisjeve 

teknologjike për 

komunikim nëse janë 

në dispozicion  

Përdorimi i teknologjisë 

informative në zyre 

nëse është në 

dispozicion  

Dekorimi i pikës së 

shitjes. 

Komunikimi me gojë 

dhe me shkrim me 

blerësit. 

Komunikimi në 

gjuhën amtare (në të 

shkruar, lexuar, folur 

dhe dëgjuar). 

Llogaritje bazike me 

numra të plotë dhe të 

pjesshëm. 

Tolerancë ndaj orarit 

të ndryshueshëm të 

punës. Kryen punë komerciale  

Rregullon dhe dekoron vendin e 

shirjes sipas kërkesave të produktit 

dhe preferencave të blerësve. 

Promovon produktet duket përdorë 

teknika adekuate të promovimit  

Lëshon fatura dhe oferta të rregullta. 

Kryen shitjen në përputhje me 

praktikat më të mira dhe me 

legjislacionin në fuqi 
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Kushtet që kërkohen për kryerjen e funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion burimet si vijon: tavolinë pune; furnizime të zyrës; shembuj/ forma të 

korrespondencës në letër dhe në version elektronik, kalkulator, telefon dhe një pikë shitje të mobiluar.  

Përveç burimeve të përmendura më lartë, rekomandohet që për këtë funksion të je t dispozicion edhe një kompjuter me printer dhe me qasje në 

internet, ose një regjistrator i parave/ keshit.  

 

Kërkesat e vlerësimit:  

Testi me shkrim dhe pyetje – përgjigje, për të demonstruar njohuritë dhe shkathtësitë që ndërlidhen me aktivitetet kryesore. Vlerësimi duhet të 

përfshijë llogaritje.  

Kandidati duhet të vlerësohet për përformancen e tij/ saj në kryerjen e aktiviteteve si vijon: hartimi i dokumenteve të biznesit, shitja. Vlerësimi 

duhet të bazohet në krahasimin mes arritjeve të kandidatit në raport me praktiken e rekomanduar dhe me kriteret e performances. 



 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional  

 

 

 

 

STANDARDI I PROFESIONIT 

MEKANIK I SISTEMEVE HIDRAULIKE DHE PNEUMATIKE, niveli 4 të KKK 

 

 

Sektori: inxhinieri dhe tregti inxhinierike 

Nënsektori: Mekanikë dhe tregti e metaleve 

 

 

Kodi: ISCO88 7233.13 Mirëmbajtës, pajisje pneumatike dhe hidraulike  

ISCO08 7233 Mekanik dhe montues i makinerisë bujqësore ose industriale  

 

Data e aprovimit:  

Ky standard i profesionit është zhvilluar në kuadër të Projektit ALLED “Harmonizimi i Arsimit me 

Kërkesa të Tregut të Punës (Kosovë)” 



Ekipi i zhvillimit: MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE 

Koordinatorë i ekipit:  

Bach. I mak. Fisnik Sylaj, QAP Prizren 

Anëtarë: 

Enver Osdautaj 

Blerim Osmani 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e aprovimit: 

Valide prej: 

 

 



Profesioni: TEKNIK I SISTEMEVE HIDRAULIKE DHE PNEUMATIKE, nivelI 4  KKK 

 

Fusha: Inxhinieri Mekanike 

Titulli i Profesionit: Puna në këtë profesion ka të bëjë me mirëmbajtjen e rregullt të pajisjeve 

me sistem hidraulik dhe pneumatik, kontrollimin e mediumit hidraulik (vajrave hidraulike), 

ajërit të ngjeshur dhe korrigjimi i dështimeve, duke përfshirë; identifikimin e problemeve, 

çmontimin e pajisjeve, pastrimin e pjesëve, korrigjimin e shkaqeve, montimin, kontrollimin e 

përputhshmërisë, vibrimet, etj, për të siguruar përshtatshmërinë e pajisjeve përpara se të 

dorëzohen dhe për të informuar mbikëqyrësit, dyqanet etj, mbi operacionet sipas rasteve të 

veçanta për sisteme hidraulike dhe pneumatike. 

Veçoritë personale: Kjo punë kërkon punë individuale të pavarur, si dhe në ekip. Ai/ajo duhet 

të jetë i aftë fizikisht, të mos ketë probleme me të pamurit, që ka aftësitë analitike, në 

zgjidhjen e problemeve, qëndrim, nivele të larta të përqendrimit dhe gatishmëri për të 

punuar në një mjedis real punues. 

I. Kupton detyrën dhe punën e sistemeve hidraulike dhe pneumatike 

Ky funksion ka të bëjë me të kuptuarit e kërkesave të punës për pajisjet hidraulike dhe 

pneumatike pas marrjes së listës së plotë të detyrave nga mbikëqyrësit, të kërkojë 

ndonjë sqarim mbi kërkesat e punës dhe të identifikojë mjetet dhe veglat e nevojshme 

për të kryer punën. 

 

II. Përgatitë për punë pajisjet hidraulike dhe pneumatike  

Ky funksion ka të bëjë me inspektimin e pajisjeve hidraulike dhe pneumatike për 

të planifikuar mirëmbajtjen ose zgjidhjen e defekteve dhe përgatitjen e pajisjeve 

hidraulike dhe pneumatike për kryerjen e operacioneve punuese. 

III. Instalon, teston dhe mirëmban sisteme bazike hidraulike dhe pneumatike 

Ky funksion ka të bëjë me instalimin, testimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve 

hidraulike dhe pneumatike për të ndrequr problemin e identifikuar, ose kryerjen 

e mirëmbajtjes së planifikuar 

Kjo njësi ka të bëjë me kryerjen e operacioneve që janë specifike për një 

montues të sistemeve hidraulike dhe pneumatike 

IV. Përdorë praktikat bazike shëndetësore dhe të sigurisë në vendin e punës 

Ky funksion ka të bëjë me njohuritë dhe praktikat në lidhje me shëndetin, 

sigurinë dhe masat e sigurisë që kandidatët duhet ti zbatojnë në vendin e punës. 

Ajo mbulon përgjegjësitë ndaj vetes, të tjerëve, aseteve dhe mjedisit. 



Ai përfshin të kuptuarit e rreziqeve dhe rreziqet në vendin e punës, së bashku 

me teknikat që duhet të përdoren për të minimizuar rrezikun, të merret me 

aksidentet, emergjencat, etj. 

Profesioni: Mekanik i sistemeve hidraulike dhe pneumatike 

 Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

 
 
 
1. 

 
Funksionimi dhe puna e sistemeve 
hidraulike dhe pneumatike 

Ky funksion ka të bëjë me inspektimin e pajisjeve 

hidraulike dhe pneumatike për të planifikuar 

mirëmbajtjen ose zgjidhjen defekte dhe përgatitjen e 

pajisjeve hidraulike dhe pneumatike për kryerjen e 

operacioneve. 

Aktivitetet kyçe të këtij funksioni janë:  

 Të kuptuarit e punës së sistemeve hidraulike dhe 

pneumatike në përputhje me udhëzimet / listën 

e kontrollit, 

 Të kuptuarit e skemave hidraulike dhe 

pneumatike, 

 Të kërkojnë sqarime në lidhje me pajisjet dhe 

sistemet  hidraulike dhe pneumatike, skemat, në 

qoftë se ka ndonjë, 

 Identifikimi i veglave dhe pajisjeve, e mjeteve që 

janë të nevojshme për të kryer detyrat e 

sistemeve hidraulike dhe pneumatike.  

 
 
 
2. 

 
Përgatitja për punë e pajisjeve 

hidraulike dhe pneumatike  

 

 
Ky funksion ka të bëjë me inspektimin e pajisjeve 
hidraulike dhe pneumatike për të planifikuar 
mirëmbajtjen ose zgjidhjen defekte dhe përgatitjen e 
pajisjeve hidraulike dhe pneumatike për kryerjen e 
operacioneve. 
Aktivitetet kyçe të këtij funksioni janë:  

 Inspektimin e pajisjeve/sistemeve hidraulike 
dhe pneumatike për të planifikuar 
mirëmbajtjen, ose zgjidhjen e defekteve duke 
identifikuar shkaktarët e problemeve, 

 Përgatitja e pjesëve rezervë, materialeve me 
numrat përshkrues/specifikacion që janë të 
nevojshme për operacionet punuese të 
pajisjeve hidraulike dhe pneumatike. 



 
 
3. 

 
 
Instalimi, testimi dhe mirëmbajtja e 

sisteme bazike hidraulike dhe 

pneumatike 

 

Ky funksion ka të bëjë instalimin, testimin dhe 

mirëmbajtjes sistemeve hidraulike dhe pneumatike 

për të ndrequr problemin identifikuar, ose kryerjen e 

mirëmbajtjes së planifikuar 

Kjo njësi ka të bëjë me kryerjen e operacioneve që 

janë specifike për një montues të sistemeve 

hidraulike & pneumatike. 

Aktivitetet kyçe të këtij funksioni janë: 

 Kryerja e mirëmbajtjes rutinore me parametra 

ose rregullimin e defekteve,  

 Testimet e duhura për të siguruar 

përshtatshmërinë dhe gjendjen e 

pajisjeve/sistemeve hidraulike dhe 

pneumatike, 

 Komunikimi me mbikëqyrësit në lidhje me 

përfundimin e punës 

 Të kuptuarit e qarkut hidraulike dhe 

pneumatike dhe identifikimin e lëvizjeve të 

përshkruara, 

 Të kuptuarit e parimeve të punës për 

komponenteve të veçanta të pajisjeve 

hidraulike dhe pneumatike, 

  Të kuptuarit e proceseve ndihmëse si 

pastrimi, largimi i lagështisë, 

 Montimin dhe lidhjen e qarqeve hidraulike 

dhe pneumatike me tubacione dhe pajisje 

tjera, 

 Të siguruarit e pjesëve të veçanta rezervë me 

me numra të pjesëve si: kompresor / sisteme 

hidraulike, vajra hidraulike dhe lubrifikantë 

etj, 

 Të kuptuarit e karakteristikave të lëngjeve 

hidraulike. 

 

4 Përdorimi i praktikave bazike 

shëndetësore dhe të sigurisë në vendin 

Ky funksion ka të bëjë me njohuritë dhe praktikat në 

lidhje me shëndetin, sigurinë dhe masat e sigurisë që 



e punës 

 

kandidatët duhet të zbatojnë në vendin e punës. Ajo 

mbulon përgjegjësitë ndaj vetes, të tjerëve, aseteve 

dhe mjedisit. 

Ai përfshin të kuptuarit e rreziqeve dhe rreziqet në 

vendin e punës, së bashku me teknikat që duhet të 

përdoren për të minimizuar rrezikun, të merret me 

aksidentet, emergjencat, etj. 

Aktivitetet kyçe të këtij funksioni janë: 

 Procedurat e shëndetit dhe sigurisë, 

 Procedurat e sigurisë ndaj zjarrit, 

 Urgjencat, shpëtimin dhe procedurat e 

ndihmës së parë. 

 

 

 

 



Funksioni 1:      Funksionimi dhe puna e sistemeve hidraulike dhe pneumatike 

Ky funksion ka të bëjë me inspektimin e pajisjeve hidraulike dhe pneumatike për të planifikuar mirëmbajtjen ose zgjidhjen e 

defekteve dhe përgatitjen e pajisjeve hidraulike dhe pneumatike për kryerjen e operacioneve 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara me 
funksionet kyçe  

 Të kuptuarit e punës 

së sistemeve 

hidraulike dhe 

pneumatike në 

përputhje me 

udhëzimet / listën e 

kontrollit, 

 Të kuptuarit e 

skemave hidraulike 

dhe pneumatike, 

 Të kërkojnë sqarime 

në lidhje me pajisjet 

dhe sistemet  

hidraulike dhe 

pneumatike, skemat, 

në qoftë se ekzistojnë, 

 Identifikimi i veglave, 

pajisjeve dhe mjeteve 

që janë të nevojshme 

për të kryer detyrat e 

Kandidati për të qenë kompetent në 
vendin e punës duhet të jetë në 
gjendje të: 
KP1. Interpretoj listën e kontrollit 

dhe të kuptojë kërkesat e 
punës, 

KP2. Bëjë planin më të 
përshtatshëm sipas nevojës për 
të kryer punën, 

KP3. Kuptoj skemat hidraulike dhe 
pneumatike, 

KP4 Kuptoj llojin e lëvizjes; lëvizjet 
drejtvizore  të cilindrave 
hidraulike dhe pneumatik dhe 
lëvizjet rrotulluese të motorëve 
pneumatikë, motorëve hidraulik  
etj 

KP5. Kuptoj specifikat e tjera dhe 
për të identifikuar sekuencën e 
aktiviteteve të nevojshme për 
të montuar dhe çmontuar 
sistemet hidraulike, 

KP6. Lexojë dhe interpretoj 
vizatimet dhe skemat për të 
siguruar sistemin e duhur, 

KP7. Të jetë në gjendje të dekodoj 

Kandidati për të qenë 
kompetent në vendin e 
punës duhet të dijë dhe 
kuptojë: 
 
N1. Kontrollet e cilësisë dhe 
dëmeve që mund të bëhen 
dhe rëndësinë e tyre. 
N2. Rrezikun dhe ndikimin e 
tij në rast se nuk ndiqen 
procedurat / udhëzimet e 
përcaktuara të punës, 
N3. Procedurat dhe çështjet 
e identifikuara të raportimit 
N4. Vizatimet e qarqeve për 
sistemet hidraulike dhe 
pneumatike dhe njësisë 
energjetike me pajisjet 
lidhëse (shtytësit kryesor, 
shtëpizën, rezervuarin, 
pompën, vijën thithëse dhe 
kthyese, filterin në thithje, 
matësin e nivelit të vajit, 
filtrin e ajrit, lloje të 
ndryshme të valvulave etj ), 
N5. Njohja e mjeteve dhe 

Kandidati për të qenë 
kompetent në vendin e 
punës duhet të dijë dhe 
kuptojë: 

SH1. Të ndërtoj fjali të 
thjeshta dhe të shprehë 
idetë në mënyrë të qartë 
me shkrim ose me gojë.  
SH2. Plotësojë forma të 
duhura teknike, listat e 
procesit, shkrimet e 
aktivitetit në formatin e 
kërkuar të kompanisë, 
SH3. Lexojë dhe 
interpretojë vizatimet 
inxhinierike dhe skemat 
makinerike, 
SH4. Lexojë dhe kuptojë 
manualet, udhëzimet e 
shëndetit dhe të sigurisë, 
memorandume, raporte, 
kartat e punës, etj 
SH5. Shprehe mendimet 
ose informacionet në 
mënyrë të qartë që të 
tjerët mund të dëgjojnë 

 
Ballafaqimi me punë përfshin 
shkathtësitë e të menduarit 
logjik, komunikimit dhe 
shprehjes, koncentrimit të 
mirë, aftësi koordinimi, sens i 
zhvilluar i përgjegjësisë dhe 
gatishmërisë për të mësuar. 
 
Puna në këtë profesion 
përfshinë edhe  aftësitë:  
matematiko-logjike si dhe 
shkathtësi analizuese, të 
menduar sistematik, 
koncentrim, aktivitete manuale 
dhe aftësi  memorizimi dhe 
vizuelizuese, qëndrueshmëri për 
arritjen e objektivave, respekt 
reciprok për bashkëpunëtorët 
dhe palët tjera, kulturë sjellje.  
 
Puna në këtë profesion kërkon 
përgatitjen e raporteve dhe 
kryerjen e llogarive ekonomike.  
Kombinon njohuritë dhe 
përvojën për të parashikuar 



sistemeve hidraulike 

dhe pneumatike. 

numrin e pjesës së 
komponentës që përputhet me 
specifikacionin e pajisjeve.  

KP8. Identifikoj ndonjë shpjegim 
shtesë se ai / ajo dëshiron të 
kërkoj në lidhje me ndonjë 
skemë të caktuar, 

 KP9. Dinë kë të kontaktojnë për 
sqarime mbi skemën e qarkut, 

 KP10. Të shprehë shqetësimin te 
mbikëqyrësit, nëse është e 
nevojshme, 

KP11. Identifikoj mjetet, veglat dhe 
pajisjet e nevojshme për të 
kryer punë hidraulike dhe 
pneumatike, 

 KP12. Ti kërkoj ndihmësit për të 
sjellë mjetet dhe veglat e  
nevojshme në vend të punës, 

KP13. Raportoj te mbikëqyrësit në 
rast të mos posedimit së 
veglave të punës ose 
materialeve.   

veglave që do të përdoret 
për punë.  
N6. Llojin e lëvizjes; lëvizjet 
drejtvizore  të cilindrave 
hidraulike dhe pneumatik 
dhe lëvizjet rrotulluese të 
motorëve pneumatik, 
motorëve hidraulik etj) 
N7. Kuptimi i 
karakteristikave normale të 
punës së pajisjeve, 
N8. Pasojat në rast të mos 
respektimi të rendit të 
aktiviteteve dhe 
operacioneve. 
 

 

dhe të kuptojnë, 
SH6. Përgjigjet në mënyrë 
adekuate në pyetje, 
SH7. Komunikon me 
mbikëqyrësit, 
SH8. Komunikon me 
anëtarët e ekipit 
SH9. Trajtimi i makinave 
të ndryshme dhe veshjen 
e pajisjeve mbrojtëse 
SH10. Pozicionimi i 
komponenteve mekanike 
në makina në përputhje 
me kërkesat e skemës, 
SH11. Diagnostikimin e 
problemeve në paisje 
bazuar në inspektim 
vizual, zhurmës, 
temperaturën etj, 
SH12. Sugjerojë 
përmirësime (nëse ka) në 
proceset e mirëmbajtjes 
bazuar në përvojë. 

problemet e mundshme dhe 
zgjidhjen e tyre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore në këtë profesion përfshijnë pajisje të punës, instrumente për matje  (multimetër, monometër, 
prurje matës, termometër dhe të tjera); instrumente matëse me dorë (caliper, metri, metri shirit, kalibra të ndryshëm dhe të tjera); 
vegla dore (kaçavidë, dara, piskatore, hapëse teli, aparate special për montim të lidhjeve gypore, lidhëse e gypave, bashkues dhe 
të tjera); pajisje elektrike (kaçavida elektrike, turjelë dhe të tjera ; pajisje speciale (pajisje incizimi për foto dhe video, detektorë, 
mbushës) por gjithashtu pajisje për zyre.  

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 



Evidenca/dëshmitë e performancës – dëshmi se personi, instalon, monton dhe demonton sistemet hidraulike dhe pneumatike. 
Dëshmi se personi monton, demonton, instalon dhe kontrollon komponentet te sistemeve hidraulike dhe pneumatike, 
përgaditë dokumentacionin (raportin) për instalimet e kryera, punën dhe modifikimet e mundshme dhe që është në gjendje 
të vlerësojë punën dhe të bëjë llogaritje ekonomike. Dëshmi se personi ka përgatitur skicat/skemat dhe udhëzuesit për 
sistemet hidraulike dhe pneumatike, proceseve punuese dhe i ka kuptuar të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me këtë 
funksion. 

 

Funksioni 2:      Përgatitja për punë e pajisjeve hidraulike dhe pneumatike  

Ky funksion ka të bëjë me inspektimin e pajisjeve hidraulike dhe pneumatike për të planifikuar mirëmbajtjen ose zgjidhjen defekteve 
dhe përgatitjen e pajisjeve hidraulike dhe pneumatike për kryerjen e operacioneve. 
 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

 Inspektimin e 
pajisjeve/sistemeve 
hidraulike dhe 
pneumatike për të 
planifikuar 
mirëmbajtjen, ose 
zgjidhjen e defekteve 
duke identifikuar 
shkaktarët e 
problemeve, 
 

 Përgatitja e pjesëve 
rezervë, materialeve 
me numrat 
përshkrues/specifikaci
on që janë të 

Kandidati për të qenë kompetent në 
vendin e punës duhet të jetë në 
gjendje të: 
KP1. Përgatitja e veglave dhe 

pajisjeve hidraulike dhe 
pneumatike për punë  

KP2. Identifikimi i shkaktarëve të 
problemit për funksionimin e 
duhur të pajisjeve hidraulike 
dhe pneumatike, nëse ka, 

KP3. Përgatitja e listës së pjesëve të 
nevojshme rezervë me numër/ 
specifikim për përfundimin e  
punës.  

KP4. Të sigurohet që mjetet të 
përputhen me specifikimet e 
dëshiruara për të punuar në 

Kandidati për të qenë 
kompetent në vendin e 
punës duhet të dijë dhe 
kuptojë: 
 
N1. Kontrollën e cilësisë dhe 
dëmtimit të bërë dhe 
rëndësin për të, 
N2. Rrezikun dhe ndikimin e 
e mos respektimit të 
procedurave/ udhëzimet e 
punës, 
N3. Matricën  për shkallën e 
dëmtimit për të raportuar 
problemet e identifikuara, 
N4. Kuptimi i 
karakteristikave normale 

Kandidati për të qenë 
kompetent në vendin e 
punës duhet të dijë dhe 
kuptojë: 

SH1. Të ndërtoj fjali të 
thjeshta dhe të shprehë 
idetë në mënyrë qartë me 
shkrim ose me gojë.  
SH2. Plotësojë forma të 
duhura teknike, listat e 
procesit, shkrimet e 
aktivitetit në formatin e 
kërkuar të kompanisë, 
SH3. Lexojë dhe kuptojë 
manualet, udhëzimet e 
shëndetit dhe të sigurisë, 
memorandume, raporte, 

 
Ballafaqimi me punë përfshin 
shkathtësitë e të menduarit 
logjik, komunikimit dhe 
shprehjes, koncentrimit të 
mirë, aftësi koordinimi, sens i 
zhvilluar i përgjegjësisë dhe 
gatishmërisë për të mësuar. 
 
Puna në këtë profesion 
përfshinë edhe  aftësitë:  
matematiko-logjike si dhe 
shkathtësi analizuese, të 
menduar sistematik, 
koncentrim, aktivitete manuale 
dhe aftësi  memorizimi dhe 
vizuelizuese, qëndrueshmëri 



nevojshme për 
operacionet punuese 
të pajisjeve hidraulike 
dhe pneumatike. 

sistemet hidraulike dhe 
pneumatike.  

KP5. Siguron që mjetet dhe pajisjet 
e nevojshme për montim nuk 
janë të dëmtuara fizikisht dhe 
gati për operacion. 

 KP6. Raportojë komponentet e 
dëmtuara,  me numër të 
pjesëve / specifikim të pajisjeve 
hidraulike dhe pneumatike me 
shkallën e dëmtimit. 

 

punuese të sistemeve 
relevante hidraulike dhe 
pneumatike, 
 N5. Shkaqet e mundshme 
të problemeve të 
përbashkëta gjatë montimit 
dhe mjeteve të tyre, 
 N6. Njohja e mjeteve dhe 
pajisjeve të nevojshme për 
operacionin hidraulik dhe 
pneumatik,  
N7. Specifikimi i  
standardeve të pjesëve të 
ndërrimit me numrin e 
pjesëve.  

kartat e punës, 
specifikacionet e pjesëve 
të ndërrimit etj 
SH4. Shprehe mendimet 
ose informacionet në 
mënyrë të qartë që të 
tjerët mund të dëgjojnë 
dhe të kuptojnë, 
SH5. Përgjigjet në mënyrë 
adekuate në pyetje, 
SH6. Komunikon me 
mbikëqyrësit, 
SH7. Komunikon me 
anëtarët e ekipit 
SH8. Trajtimi i makinave 
të ndryshme dhe veshjen 
e pajisjeve mbrojtëse 
SH9. Pozicionimi i 
komponenteve mekanike 
në makina në përputhje 
me kërkesat e skemës, 
SH10. Diagnostikimin e 
problemeve të 
përbashkëta në mjetet 
bazuar në inspektim 
vizual, zhurmën, 
temperaturën etj, 
SH11. Sugjerojë 
përmirësime (nëse ka) në 
proceset e montimit 
bazuar në përvojë. 
 

për arritjen e objektivave, 
respekt reciprok për 
bashkëpunëtorët dhe palët 
tjera, kulturë sjellje.  
 
Puna në këtë profesion kërkon 
përgatitjen e raporteve të dhe 
kryerjen e llogarive ekonomike.  
Kombinon njohuritë dhe 
përvojën për të parashikuar 
problemet e mundshme dhe 
zgjidhjen e tyre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore në këtë profesion përfshijnë pajisje të punës, instrumente për matje (multimetër, monometër, 
prurje matës, termometër dhe të tjera); instrumente matëse me dorë (caliper, metri, metri shirit, kalibra të ndryshëm dhe të tjera); 
vegla dore (kaçavidë, dara, piskatore, hapëse teli, aparate special për montim të lidhjeve gypore, lidhëse e gypave, bashkues dhe 
të tjera); pajisje elektrike (kaçavida elektrike, turjelë dhe të tjera ; pajisje speciale (pajisje incizimi për foto dhe video, detektorë, 
mbushës) por gjithashtu pajisje për zyre.  

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Evidenca/dëshmitë e performancës – dëshmi se personi, instalon, monton dhe demonton sistemet hidraulike dhe pneumatike. 
Dëshmi se personi monton, demonton, instalon dhe kontrollon komponentet te sistemeve hidraulike dhe pneumatike, 
përgaditë dokumentacionin (raportin) për instalimet e kryera, punën dhe modifikimet e mundshme dhe që është në gjendje 
të vlerësojë punën dhe të bëjë llogaritje ekonomike. Dëshmi se personi ka përgatitur skicat/skemat dhe udhëzuesit për 
sistemet hidraulike dhe pneumatike, proceseve punuese dhe i ka kuptuar të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me këtë 
funksion. 

 

Funksioni 3:      Instalimi, testimi dhe mirëmbajtja e sistemeve bazike hidraulike dhe pneumatike 

Ky funksion ka të bëjë instalimin, testimin dhe mirëmbajtjes sistemeve hidraulike dhe pneumatike për të ndrequr problemin 

identifikuar, ose kryerjen e mirëmbajtjes së planifikuar 

Kjo njësi ka të bëjë me kryerjen e operacioneve që janë specifike për një montues të sistemeve hidraulike & pneumatike. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

 Kryerja e mirëmbajtjes 

rutinore me 

parametra ose 

rregullimin e 

Kandidati për të qenë kompetent në 
vendin e punës duhet të jetë në 
gjendje të: 
KP1. Demontoj pajisjet hidraulike 

dhe pneumatike, sipas nevojës, 
 KP2. Zëvendësimi i pjesëve të 

Kandidati për të qenë 
kompetent në vendin e 
punës duhet të dijë dhe 
kuptojë: 
 
N1. Kontrollën e cilësisë dhe 

Kandidati për të qenë 
kompetent në vendin e 
punës duhet të dijë dhe 
kuptojë: 

SH1. Të ndërtoj fjali të 
thjeshta dhe të shprehë 

 
Ballafaqimi me punë përfshin 
shkathtësitë e të menduarit 
logjik, komunikimit dhe 
shprehjes, koncentrimit të 
mirë, aftësi koordinimi, sens i 



defekteve,  

 Testimet e duhura për 

të siguruar 

përshtatshmërinë dhe 

gjendjen e 

pajisjeve/sistemeve 

hidraulike dhe 

pneumatike, 

 Komunikimi me 

mbikëqyrësit në lidhje 

me përfundimin e 

punës 

 Të kuptuarit e qarkut 

hidraulike dhe 

pneumatike dhe 

identifikimin e 

lëvizjeve të 

përshkruara, 

 Të kuptuarit e 

parimeve të punës për 

komponenteve të 

veçanta të pajisjeve 

hidraulike dhe 

pneumatike, 

  Të kuptuarit e 

proceseve ndihmëse si 

pastrimi, largimi i 

dëmtuara, 
 KP3. Monton pjesët sipas skemave 

hidraulike dhe pneumatike, 
nëse kërkohet.  

KP4. Lidhë komponentet mekanike / 
nënkomponenetet duke 
përdorur lidhëse, çelësa dhe 
vegla të ndryshme, 

KP5. Vendosë dhe rregullon prurjen, 
shtypjen, shpejtësinë,të 
lëngjeve hidraulike ose ajrit, 

 KP6 Ri-monton pjesët pas 
korrigjimit të defektit, 

KP7. Siguron përshtatje të 
parametrave në përputhje me 
vizatimet e skemës hidraulike 
dhe pneumatike.  

KP8. Kontrollon anomalitë për të 
siguruar se ata janë brenda 
kufijve të dëshiruar 
(temperaturën, prurjen, 
presionin, nivelin, lëkundjet, 
zhurmën dhe numrin e 
rrotullimit për min), 

KP9. Teston pajisjen për të siguruar 
se është në rregull para se 
dorëzohet, 

KP10. Regjistron rezultatet e 
testimit në formën e përcaktuar 
nga firma, 

KP11. Të sigurojë të gjitha 
aktivitetet janë të plota sipas 
listës së kontrollit, 

 KP12. Komunikon me mbikëqyrësit 

dëmtimit e bërë dhe 
rëndësia për të, 
N2. Kontakton personat 
nëpër departamente të 
ndryshme për pjesë të 
ndërrimit, informacione etj., 
N3. Rrezikun dhe ndikimin e 
e mos respektimit të 
procedurave/ udhëzimet e 
punës, 
N4. Matricën e  për shkallën 
e dëmtimit për të raportuar 
problemet e identifikuara, 
N4. Teknikat e montimit të 
tilla si përafrimin, lakimi, 
fiksimin e komponenteve 
hidraulike dhe pneumatike, 
 N5. Hapat e nevojsshëm 
për të montuar / çmontuar 
pajisjet hidraulike sipas 
skemës së dhënë, 
N5. Verifikimeve që duhet 
të bëhet për të siguruar që 
pajisjet hidraulike dhe 
pneumatike janë të sigurta 
dhe gati për t'u përdorur 
N6. Kufizimet, përshtatjet 
dhe tolerancat e sistemeve 
hidraulike dhe pneumatike 
N7. Procesin e pastrimit të 
vajit hidraulik dhe afateve të 
ndryshme të pranueshme 
për sistemet hidraulike, 
N8. Shkaqet e mundshme të 

idetë në mënyrë qartë me 
shkrim ose me gojë.  
SH2. Plotësojë forma të 
duhura teknike, listat e 
procesit, shkrimet e 
aktivitetit në formatin e 
kërkuar të kompanisë, 
SH3. Lexojë dhe 
interpretojë skemat 
hidraulike dhe 
pneumatike, 
SH4. Lexojë dhe kuptojë 
manualet,  manualet e 
sigurisë, raporte, kartat e 
punës, etj 
SH5. Shprehë mendimet 
ose informacionet në 
mënyrë të qartë që të 
tjerët mund të dëgjojnë 
dhe të kuptojnë, 
SH6. Përgjigjet në mënyrë 
adekuate në pyetje, 
SH7. Komunikon me 
mbikëqyrësit, 
SH8. Komunikon me 
anëtarët e ekipit 
SH9. Trajtimi i makinave 
të ndryshme dhe veshjen 
e pajisjeve mbrojtëse 
SH10. Pozicionimi i 
komponentëve mekanike 
në makina në përputhje 
me kërkesat e skemës, 
SH11. Diagnostikimin e 

zhvilluar i përgjegjësisë dhe 
gatishmërisë për të mësuar. 
 
Puna në këtë profesion 
përfshinë edhe  aftësitë:  
matematiko-logjike si dhe 
shkathtësi analizuese, të 
menduar sistematik, 
koncentrim, aktivitete manuale 
dhe aftësi  memorizimi dhe 
vizuelizuese, qëndrueshmëri 
për arritjen e objektivave, 
respekt reciprok për 
bashkëpunëtorët dhe palët 
tjera, kulturë sjellje.  
 
Puna në këtë profesion kërkon 
përgatitjen e raporteve të dhe 
kryerjen e llogarive ekonomike.  
Kombinon njohuritë dhe 
përvojën për të parashikuar 
problemet e mundshme dhe 
zgjidhjen e tyre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lagështisë, 

 Montimin dhe lidhjen 

e qarqeve hidraulike 

dhe pneumatike me 

tubacione dhe pajisje 

tjera, 

 Të siguruarit e pjesëve 

të veçanta rezervë me 

me numra të pjesëve 

si: kompresor , 

komponente  

hidraulike, 

komponente 

pneumatike, vajra 

hidraulike dhe 

lubrifikantë etj, 

 Të kuptuarit e 

karakteristikave të 

lëngjeve hidraulike. 

. 

me përfundimin e punës së 
caktuar në rast të ndonjë 
shmangie nga lista. 

KP14. Kuptojnë sistemin hidraulik, 
prurjen, komponentët e njësisë 
energjetike hidraulike dhe 
pneumatike dhe funksionet e 
tyre, 

KP15. Të identifikojë nëse lëvizja 
është lineare ose rrotulluese. 

KP16. Kuptojë lëvizjen lineare dhe 
llojin e lëvizjes së nevojshme 
për funksionimin e 
komponenteve punuese  
hidraulike / 
pneumatike(cilindrat punues), 

KP17. Kuptojë lëvizjen rrotulluese 
funksionimin e motorëve 
hidraulike / pneumatike, 
pompave / kompresorëve dhe 
turbinave, 

 KP18. Kupton konceptin dhe 
faktorët që ndikojnë në 
kontaminimin e vajit hidraulik, 

KP19. Kupton efektin e 
temperaturës së vajit hidraulik , 
presionit në performancën 
hidraulike, 

KP20. Dijë për valvulat, nënshtresat, 
mbyllësit  hidraulik / 
pneumatik, 

KP21. Kupton dhe është i 
vetëdijshëm për lëvizjet dhe 
zhurmat, 

problemeve të përbashkëta 
gjatë montimit,  
N9. Njësitë matëse, 
N10. Përgjigje në rast të 
emergjencave psh dështimit 
të motorit, zjarrit dhe 
dështimeve tjera, 
N11. Përdorimi i 
instrumenteve p.sh. Mikro 
metrit, manometrit, 
termometri, prurje matësi 
etj 
N12. Përgaditjen e 
rezultateve të testeve në 
formatin e përcaktuar. 
N13. Komponentet e njësisë 
së sistemit hidraulike p.sh. -
reservuarit, sitës thithëse, 
linjat e tubacioneve, matjen 
e nivelit të vajit, matësit e 
presioni, filtri i ajrit të 
pastër, izolatorëve, pompat, 
të gjitha llojet e valvulave, 
kompresorin, tharësin etj, 
N15. Mjetet dhe veglat e 
nevojshme (instrumentet 
matëse, celësit çift 
rrotullues, çelësave etj) për 
të kryer operacionin, 
N16. Diagnostifikimin e tërë 
sistemit hidraulik dhe 
preumatik, 
N17. Llogarijet e thjeshta 
ekonomike. 

problemeve të 
përbashkëta në mjetet 
bazuar në inspektim 
vizual, zhurmën, 
temperaturën etj, 
SH12. Sugjerojë 
përmirësime (nëse ka) në 
proceset e montimit 
bazuar në përvojë. 
 
 
 
 
 
 
 



KP22. Kupton rreziqet e vajit/ajrit 
nën presion. 

KP23. Kupton funksionimin e njësisë 
energjetike Hidraulike / 
pneumatike me pajisje, 

KP24. Kupton teorinë e pompave, 
KP25. Kupton sistemin e ajrit të 

komprimuar, 
 KP26. Kupton parimet energjetike 

të  teknologjisë së fluideve, 
KP27. Kupton operacionet e 

valvulave të ndryshme dhe 
shndërruesve të presionit, 

 KP28. Kupton procesin pozitiv të 
izolimit ne sistemin hidraulik, 

KP29. Kupton teknikat e 
diagnozifikimit të problemeve 
në sistem hidraulik/pneumatik, 

KP30. Pastron në mënyrë periodike 
rezervuarin, sitën thithëse, 
filtrin kthyes, filtër thithës etj, 

 KP31. Pastron në mënyrë periodike 
filtrin për thithjen e ajrit të 
kompresorit, 

 KP32. Pastron valvulën për thithje 
të ajrit në kompresor, 

 KP33. Ndërron vajin hidraulik/ 
hidraulik / vajin për kompresor, 

KP34. Identifikon mjetet, veglat dhe 
pjesët rezerve me numër serik, 
të nevojshme për operacionin, 

KP35. Kontrollon disponueshmërinë 
e pjesësve të kërkuara rezervë, 

KP36. Identifion vajrat, lubrifikantët 

 
 



dhe vajrat hidraulike të 
nevojshme për operacion, 

 KP37. Raporton te mbikëqyrësi / 
shitorja nëse një material nuk 
është në dispozicion apo është i 
pa përshtatshëm, 

KP38. Identifikon pajisjet e veçanta 
me numrat e pjesëve për 
njësinë energjetike hidraulike, 

KP39. Identifikon pjesët rezervë të 
veçanta për kompresor, 

KP40.Identifikon specifikacionin e 
vajërave hidraulike dhe 
lubrifikantëve, 

KP41. Identifikon fluidin e duhur 
hidraulik me karakteristika në 
varësi të fushës së aplikimit. 

KP42. Bën llogaritjen ekonomike për 
shërbimet , pjesët dhe 
komponentët hidraulike dhe 
pneumatike. 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore në këtë profesion përfshijnë pajisje të punës, instrumente për matje  (multimetër, monometër, 
prurje matës, termometër dhe të tjera); instrumente matëse me dorë (caliper, metri, metri shirit, kalibra të ndryshëm dhe të tjera); 
vegla dore (kaçavidë, dara, piskatore, hapëse teli, aparate special për montim të lidhjeve gypore, lidhëse e gypave, bashkues dhe 
të tjera); pajisje elektrike (kaçavida elektrike, turjelë dhe të tjera ; pajisje speciale (pajisje incizimi për foto dhe video, detektorë, 
mbushës) por gjithashtu pajisje për zyre.  

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 



Evidenca/dëshmitë e performancës – dëshmi se personi, instalon, monton dhe demonton sistemet hidraulike dhe pneumatike. 
Dëshmi se personi monton, demonton, instalon dhe kontrollon komponentet te sistemeve hidraulike dhe pneumatike, përgaditë 
dokumentacionin (raportin) për instalimet e kryera, punën dhe modifikimet e mundshme dhe që është në gjendje të vlerësojë 
punën dhe të bëjë llogaritje ekonomike. Dëshmi se personi ka përgatitur skicat/skemat dhe udhëzuesit për sistemet hidraulike dhe 
pneumatike, proceseve punuese dhe i ka kuptuar të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me këtë funksion. 
 

Funksioni 4:   Përdorimi i praktikave bazike shëndetësore dhe të sigurisë në vendin e punës  

Ky funksion ka të bëjë me njohuritë dhe praktikat në lidhje me shëndetin, sigurinë dhe masat e sigurisë që kandidatët duhet të 

zbatojnë në vendin e punës. Ajo mbulon përgjegjësitë ndaj vetes, të tjerëve, aseteve dhe mjedisit. 

Ai përfshin të kuptuarit e rreziqeve dhe rreziqet në vendin e punës, së bashku me teknikat që duhet të përdoren për të minimizuar 

rrezikun, të merret me aksidentet, emergjencat, etj. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

 Procedurat e 

shëndetit dhe 

sigurisë, 

 Procedurat e 

sigurisë ndaj 

zjarrit, 

 Urgjencat, shpëtimin 

dhe procedurat e 

ndihmës së parë. 

. 

Kandidati për të qenë kompetent në 
vendin e punës duhet të jetë në 
gjendje të: 
KP1. Përdorë veshje /pajisjeve 

mbrojtëse për detyra të veçanta 
dhe kushte të punës, 

KP2. Të ketë emrin dhe 
vendndodhjen e personave 
përgjegjës për shëndetin dhe 
sigurinë në vend punishte, 

KP3. Deklarojë titullin dhe 
vendndodhjen e dokumenteve 
që kanë të bëjnë me shëndetin 
dhe sigurinë në vendin e punës, 

 KP4. Identifikoj vendet e punës me 

Kandidati për të qenë 
kompetent në vendin e 
punës duhet të dijë dhe 
kuptojë: 
 
N1. Të tregoj emrat dhe të 
përshkruajnë se ku mund ti 
gjejë, të gjithë njerëzit 
përgjegjës për shëndetin 
dhe sigurinë në vendin e 
punës, 
N2. Deklarojë emrat dhe 
vendndodhjen e 
dokumenteve që kanë të 
bëjnë me shëndetin dhe 

Kandidati për të qenë 
kompetent në vendin e 
punës duhet të dijë dhe 
kuptojë: 

SH1. Lexojë dhe kuptojë 
përmbajtjen etiketave, 
listave, fletëve etj, 
 SH2 Lexuar dhe kuptuar 
udhëzuesit, 
 SH3. Lexon dhe shkruan 
raportin për incidentin / 
aksidentin, 
SH4. Konsultimi me 
bashkëpunëtorët në 
mënyrë të përshtatshme 

 
Ballafaqimi me punë përfshin 
shkathtësitë e të menduarit 
logjik, komunikimit dhe 
shprehjes, koncentrimit të 
mirë, aftësi koordinimi, sens i 
zhvilluar i përgjegjësisë dhe 
gatishmërisë për të mësuar. 
 
Puna në këtë profesion 
përfshinë edhe  aftësitë:  
matematiko-logjike si dhe 
shkathtësi analizuese, të 
menduar sistematik, 
koncentrim, aktivitete manuale 



rrezikshmëri dhe gjendjen apo 
shkaqet e mundshme të 
rrezikut apo aksidentit në 
vendin e punës, 

KP5. Kryerja e praktikave të sigurta 
të punës, që kanë të bëjnë me 
rreziqet për të garantuar 
sigurinë e vetë kandidatit dhe të 
tjerëve si dhe ndërmarrja e 
masave preventive sipas 
rregulloreve në fuqi, 

KP6. Të dijë për vendndodhjen e 
pajisjeve të përgjithshme të 
ndihmës së parë dhe siguri në 
vendin në punës, 

 KP7. Kontrollon për gabimet e 
mundshme, për të ngritur 
sigurinë duke ndjekur 
procedurë, 

  KP8. Punojnë në mënyrë të sigurtë 
në punishte dhe zona të 
kontaminuara, 
KP9. Ngritja e objekteve të rënda në 
mënyrë të sigurtë duke përdorur 
procedurat e sakta, 
 KP10. Aplikon praktikat e mira e 
mirembajtjes së hapësirës së punës 
gjatë gjithë kohës, 
 KP11. Identifikon shenjat e 
përgjithshme të rrezikut që mund të 
jenë te vendosura në pajisje dhe 
vende të ndryshme, 
KP12. Konsulton dokumentet, 
manualet që kanë të bëjnë me 

sigurinë në vendin e punës, 
N3. Kuptimi i "rrezikut" dhe 
"rreziqeve" , 
N4. Rreziqet shëndetësore 
dhe sigurisë që janë 
zakonisht të pranishme në 
mjedisin e punës dhe masat 
e përkujdesjes, 
N5. Shkaktarët e mundshëm 
të rrezikut ose aksidentit në 
vendin e punës dhe pse 
mund të shkaktohen 
rreziqet dhe aksidentet, 
N6.  Aktivitetet, shkaktarët e 
rrezikut dhe  aksidentet, 
N7. Metodat e parandalimit 
të aksidenteve, 
N8. Praktikat e punës së 
sigurtë kur punojnë me 
mjete dhe makina, 
N9. Praktikat e punës së 
sigurtë kur punojnë në vend 
punishte me rrezikshmëri, 
N10. Ku mund të gjej të 
gjitha pajisjet e 
përgjithshme për shëndet 
dhe sigurinë në vendin e 
punës, 
N11. Rreziqe të ndryshme 
që lidhen me përdorimin e 
pajisjeve elektrike, 
N12. Veprimet 
parandaluese dhe 
korrigjuese që duhen marrë 

për të sqaruar udhëzimet 
dhe çështje të tjera, 
SH5. Jep  udhëzime të 
qarta bashkëpunëtorëve 
etj, 
SH6. Marrin vendime të 
duhura që kanë të bëjnë 
me fushën përkatëse të 
punës, në lidhje me 
objektivat e punës, 
qëllimin,  shtrirjen e 
autoritetit dhe 
përgjegjësive sipas 
procedurave dhe 
udhëzimeve të 
përcaktuara, 
SH7. Kërkon ndihmën kur 
është e mundur për të 
siguruar arritjen e 
objektivave të punës, 
SH8. Falënderon 
bashkëpunëtorët për 
punën e bërë dhe 
ndihmën e ofruar,  
SH9. Respekton në 
mënyrën e duhur, duke u 
bazuar në reciprocitet dhe 
respekt për mekanikët 
dhe kolegët, 
SH10. Analizon dhe 
vlerëson alternativat e 
mundshme të zgjidhjes 
dhe sugjeron zgjidhjen më 
optimale, 

dhe aftësi  memorizimi dhe 
vizuelizuese, qëndrueshmëri 
për arritjen e objektivave, 
respekt reciprok për 
bashkëpunëtorët dhe palët 
tjera, kulturë sjellje.  
 
Puna në këtë profesion kërkon 
përgatitjen e raporteve të dhe 
kryerjen e llogarive ekonomike.  
Kombinon njohuritë dhe 
përvojën për të parashikuar 
problemet e mundshme dhe 
zgjidhjen e tyre.  
 



shëndetin dhe sigurinë në vendin e 
punës, 
KP13. Përdorë lloje të ndryshme të 
aparateve për shuarje të zjarrit, 
KP14. Demonstrojnë teknikat e 
shpëtimit në rast rreziku nga zjarri, 
KP15.Demonstron mirëmbajtjen e 
mirë të punishtes për parandaluar 
rreziqet e zjarrit, 
KP16. Demonstrojnë përdorimin e 
saktë të një bombole me gaz 
zjarrfikës. 

në rast të ekspozimit ndaj 
materialeve toksike, 
N13. Rëndësia e përdorimit 
të veshjeve dhe pajisjeve 
mbrojtëse  gjatë punës, 
N14. Aktivitetet 
parandaluese për të 
parandaluar aksidentet nga 
zjarri, 
N15. Llojet e aparateve për 
shuarjen e zjarrit dhe 
teknikat e përdorimit të 
tyre, 
N16. Dhënien e ndihmës së 
parë në hapësirat e punës 
sipas natyrës së rreziku, 
N17. Hartimin e raportit të 
shkruar në rast të aksidentit. 

SH11. Identifikuar zgjidhje 
të menjëhershme ose të 
përkohshme për të 
zgjidhur vonesat, 
 SH12. Identifikimi të 
burimeve të mbështetjes 
që mund të jenë në 
dispozicion për zgjidhjen e 
problemeve të caktuara, 
SH13. Kërkon ndihmën e 
duhur nga burime të tjera 
për të zgjidhur problemet 
SH14. Raporton për 
problemet që nuk mund ti 
zgjidhë vetë te autoriteti 
përkatës, 
SH15. Identifikon shkaqet 
dhe marrëdhëniet që 
kanë efekt në vendin e 
punës, 
SH16. Përdorë njohuritë 
dhe përvojën për të 
parashikuar problemet e 
mundshme dhe zgjidhjen 
e tyre.  

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore në këtë profesion përfshijnë pajisje të punës, instrumente për matje (multimetër, monometër, 
prurje matës, termometër dhe të tjera); instrumente matëse me dorë (caliper, metri, metri shirit, kalibra të ndryshëm dhe të tjera); 
vegla dore (kaçavidë, dara, piskatore, hapëse teli, aparate special për montim të lidhjeve gypore, lidhëse e gypave, bashkues dhe 



të tjera); pajisje elektrike (kaçavida elektrike, turjelë dhe të tjera ; pajisje speciale (pajisje incizimi për foto dhe video, detektorë, 
mbushës) por gjithashtu pajisje për zyre.  

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Evidenca/dëshmitë e performancës – dëshmi se personi, instalon, monton dhe demonton sistemet hidraulike dhe pneumatike. 
Dëshmi se personi monton, demonton, instalon dhe kontrollon komponentet te sistemeve hidraulike dhe pneumatike, përgaditë 
dokumentacionin (raportin) për instalimet e kryera, punën dhe modifikimet e mundshme dhe që është në gjendje të vlerësojë 
punën dhe të bëjë llogaritje ekonomike. Dëshmi se personi ka përgatitur skicat/skemat dhe udhëzuesit për sistemet hidraulike dhe 
pneumatike, proceseve punuese dhe i ka kuptuar të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me këtë funksion. 
 



 

 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional 
 
 
 
 
 
 

STANDARDI I PROFESIONIT 
Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika  

Niveli 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektori: Prodhim dhe përpunim  
Nënsektori: Materiale (xham, letër, plastikë, dru)  

 
Kodi ISCO88: 8232.01 operator i makinave, prodhimi i dyerve dhe dritareve të plastikes  
Kodi OSCO08: 8142 Operator i makinave për prodhime të plastikes:  
Data e aprovimit:  
 
 
 
Ky standard i profesionit është zhvilluar në kuadër të Projektit ALLED “Harmonizimi i Arsimit me 

Kërkesa të Tregut të Punës (Kosovë)” 



Ekipi i zhvillimit: 
 
Koordinator i ekipit: 
 
Blerim Osmani 
 
Anëtarë:  
 
Ferki Namani 
Enver Osdautaj 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data e aprovimit: 
Valide: 
 
 



Profesioni: PRODHUES I DYERVE DHE DRITAREVE NGA ALUMINI DHE PLASTIKA, NIVELI 3 I  KKK 
 
Standardi i profesionit është dokument që përshkruan kërkesat dhe kompetencat e kërkuara 
për këtë nivel, si tërësi të njohurive, shkathtësive dhe shprehive/qëndrimeve të nevojshme për 
të kryer me sukses detyrat e punës për profesione të caktuara. 
 
Standardi i profesionit për Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika, nivelet 3 
dhe 4 KKK është baza për zhvillimin e kurrikulës për fushën e përpunimin dhe teknologjisë së 
materialeve dhe vlerësimin e kompetencave profesionale të kandidateve. 
 
 
Përshkrimi i profesionit:  
 

Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika mbulon teknologjitë të cilat 

merren me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika (dyer te hyrjes, dyer 
ngritëse dhe rrëshqitëse, dyer ballkoni, dyer te brendshme, dritare me hapje paralele dhe ne 
kënd, dritare rrethore dhe këndore) duke përzgjedhur gjysmëfabrikatet ne përputhje me 
kërkesat e tregut te punës si mbrojtës nga zhurma dhe temperature, dizajnit te sipërfaqeve , 
skicimin e sipërfaqes-lokacionit ku vendosen dyerve dhe dritareve, përzgjedhjen e 
teknologjive për prodhim, matjen dhe kontrollin e produkteve, montimin e dyerve dhe 
dritareve ne ambiente te ndryshëm dhe riparimin e mirëmbajtjen e dyerve dhe dritareve. 
Me të përfunduar shkollimin kandidati do të ketë këto njohuri, aftësi të përgjithshme dhe 
profesionale, aftësi intelektuale dhe të transferueshme. 

 
PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 
 
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.  
 
 
Niveli 3 
Kandidati qe kryen profesionin Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika 

është një punëtor i përgatitur me shkathtësi  për përpunimi te materialeve, përzgjedhjen e 
materialeve, veglave, pajisjeve dhe makinave adekuate për prodhime te përcaktuara. 
Detyrat e tij/saj kryesore janë qe të Prodhoj dhe mirëmbajë dyer dhe dritare nga alumini 
dhe plastika me makina konvencionale apo automatike duke zbatuar ecurit teknologjike 



ne funksion te arritjes se cilësisë sipas standardit dhe kërkesave të përcaktuara me 
dokumentacion tekniko-teknologjik. 
 
Personi me kualifikimet e niveleve 3 i KKK punon në mënyrë të pavarur apo në ekip duke 
qenë përgjegjës për rezultatet e punës së ekipit. Ai/ajo përzgjedh dhe zbaton teknologji 
dhe metoda të ndryshme për gjetjen e zgjidhjeve të reja duke marrë parasysh gjithashtu 
edhe efiçencën e energjisë, principet e ekonomisë dhe qëndrueshmërisë ambientale. 
 
Përveç aktiviteteve specifike profesionale, detyre e Prodhuesit e dyerve dhe dritareve nga 

alumini dhe plastika është mbikëqyrja e ekipit, këshillimi i klientëve, ndarja e resurseve dhe 

delegimi i punëve dhe bashkëpunimi me specialistë të tjerë të fushave relevante të 
aktivitetit. 
 

Njerëzit që punojnë në fushën Prodhimit te dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika u 

kërkohet të kenë njohuri  dhe shkathtësi për punë dore dhe të kuptojnë procesin e 
përpunimit me më shumë metoda, për të patë kontroll më të madhe mbi saktësinë e 
dimensioneve dhe ruajtjen e standardeve të cilësisë. 
 
Aftësitë kryesore që njihen me këtë kualifikim janë aftësia për të monitoruar dhe kontrolluar 
rrjedhën e punës, të monitoroje sigurinë, shëndetin dhe praktikat mjedisore për të siguruar 
cilësinë e prodhimit. Këto aftësi kërkojnë njohuri të teorisë përpunimit; funksionimit te 
makinave, materialet, proceset e prodhimit, kontrollin statistikor te procesit dhe zgjidhjen e 
problemeve. 
 
Prodhuesit e kualifikuar për dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika gjithashtu 
kuptojnë: 

 Si të mirëmbajnë proceset  e prodhimit dhe për te kryer llogaritje te thjeshta 
ekonomike. 

 Rolin e tyre në pune dhmth në prodhim dhe aktivitete qe lidhen me prodhimin. 

 Cilat janë kërkesat ligjore, rregulloret, marrëveshjeve dhe politikat që lidhen me 
mjedisin e veçantë e tyre të punës. 
 
 

Prodhuesit e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika duhet 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. 
 

 
Kandidati mund të vlerësohet në: 

 Një qendër e aftësimit profesional, shkolle, ndërmarrje prodhuese. 

 Një makinë konvencionale dhe automatike 

 Ose me pajisje të tjera te përpunimit me prerje, p.sh, shpim, frezim. 
 

 
Profesioni: Prodhimi i dyerve dhe dritare nga alumini dhe plastika 

 Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

 
 
 
1. 

 Përgatitja e procesit të punës Aktivitetet kyç: 
Ky funksion ka të bëj me skicimin e elementeve dhe leximin  
e vizatimit te punues dhe dokumentacionit teknik, 
organizimin e vendit te punës dhe verifikimin e gjendjes 
teknike te veglës dhe makinës.  

 
1.  Skicon elemente dhe lexon vizatimet punuese dhe 

dokumentacionin teknologjik 
2.  Organizon si duhet vendin e punës 
3.  Verifikon gjendjen teknike të veglave dhe pajisjeve 

 

 
 
 
2. 

 
Kryerja e punëve  ne 
mirëmbajtjen e pajisjeve dhe 
makinave 

Aktivitetet kyç: 
Ky funksion ka të bëj me mirëmbajtjen e rregullt te veglave 
dhe pajisjeve,pastrimin  regjistrimin e problemeve teknike te 
veglave dhe pajisjeve. 



 
1. Kryen mirëmbajtjen e rregullt dhe punët e pastrimit 

te veglave dhe pajisjeve 
2. Evidenton problemet teknike 

 
 
3. 

 
 
Prodhimi, montimi, demontimi 
dhe mirëmbajtja e dyerve dhe 
dritareve nga alumini 

Aktivitetet kyç: 
Ky funksion ka të bëj me prodhimin e dyerve dhe dritareve 
nga alumini, përpunon pjesët e dyerve dhe dritareve me 
makina automatike, monton pjesët, xhamat- panelet ne dyer 
dhe dritare, ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara 
brenda vendit te punës, po ashtu demonton dhe monton 
dyer dhe dritare ne ambiente  te ndryshme dhe bene 
llogaritje te thjeshta ekonomike. 

 
1. Përgatit veglat dhe pajisjet për prodhimin e dyerve 

dhe dritareve nga alumini 
2. Përpunon pjesët e dyerve dhe dritareve nga alumini. 
3. Monton dyer dhe dritare nga alumini ne objekte te 

ndryshme  
4. Demonton apo riparon dyer dhe dritare nga alumini 

ne objekte te ndryshme  
5. Kryen detyra ekonomike  
6. Zbaton rregullat e sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit. 
7. Ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara 

brenda vendit të punës. 

4.  Prodhimi, montimi, demonton 
dhe mirëmbajtja e dyerve dhe 
dritareve nga plastika-PVC 

Aktivitetet kyç: 
Ky funksion ka të bëj me prodhimin e dyerve dhe dritareve 
nga plastika PVC, përpunon pjesët e dyerve dhe dritareve me 
makina automatike, monton pjesët, xhamat-panelet ne dyer 
dhe dritare ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara 
brenda vendit te punës, po ashtu demonton dhe monton 
dyer dhe dritare ne ambiente  te ndryshme dhe bene 
llogaritje te thjeshta ekonomike. 

 
1. Përgatit veglat dhe pajisjet për prodhimin e dyerve dhe 

dritareve nga PVC. 
2. Përpunon pjesët e dyerve dhe dritareve nga PVC. 
3. Monton dyer dhe dritare nga alumini ne objekte te 

ndryshme  
4. Demonton apo riparon dyer dhe dritare nga PVC ne 

objekte te ndryshme  
5. Kryen detyra ekonomike  
6. Zbaton rregullat e sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit. 
7. Ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara nga PVC 

brenda vendit të punës. 



Funksioni 1:      Përgatitja e procesit të punës 
Ky funksion ka të bëj me skicimin e elementeve dhe leximin  e vizatimit te punues dhe dokumentacionit teknik, organizimin e vendit 
te punës dhe verifikimin e gjendjes teknike te veglës dhe makinës.  
 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme 
për të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1. Skicon elementet dhe 
format e dyerve e 
dritareve dhe lexon 
vizatimet punuese 
dhe dokumentacionit 
teknologjik 

 
 

1. Skicon elemente e dyerve dhe 
dritareve  dhe dokumentet e 
nevojshme (p.sh. renditjen e 
punëve, kërkesat teknike, 
kërkesat e konsumatorit- dyer 
të hyrjes, ngritëse dhe 
rrëshqitëse, dritare me hapje 
paralele dhe ne krah, rrethore 
dhe këndore, dyer ballkoni, 
dyer te brendshme);  

2. Lexon vizatimet e punës dhe 
dokumentet e nevojshme 
(p.sh. renditjen e punëve, 
kërkesat teknike); 

3. Siguron që të gjitha 
dokumentet e nevojshme 
janë të pranishme, të qarta 
dhe të kuptueshme; 

4. Kërkon informacione shtese 
sipas nevojës. 

 
 

a) Interpreton skicat sipas 
te paraqitura sipas 
rregullave vizatim 
teknik; 

b) Përshkruan fushat e 
tolerancës (vendosjet 
dhe tolerancat); 

c) Lexon 
dokumentacionin 
punues; 

d) Tregon instrumentet 
për matje dhe shënim 
te nevojshme për punë 
(p.sh. vizorja, 
trekëndëshat, kompasi, 
lapsat standard teknik 
etj.) dhe mënyrat e 
përdorimit të tyre. 

- Përgatit vendin e 
punës; 

- Përgatitja e skicave; 
- Kryen matje; 
- Përzgjedh 

instrumentet per 
matje dhe shënim 
për skicim;  

- Zbaton standardet 
e profesionit; 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje  
të mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 

2. Organizon vendin e 

punës 
1. Siguron që mjetet e a) Interpreton rregullat e - Përgatit vendin e - Komunikimi 



 nevojshme në vendin e punës 
jenë në afërsinë e duhur dhe 
te sigurta; 

2. Verifikon që pajisjet 
mbrojtëse personale (p.sh 
syze, doreza, etj), janë të 
pranishme dhe në rregull; 

3. Kontrollon në mënyrë vizuale 
veglat dhe  pajisjet a jenë ne 
rregull dhe te pastruara para 
fillimit të punës; 

4. Kontrollon mjedisin e punës 
para fillimit te punës. 

 

sigurisë, masat e 
sigurisë dhe pajisjet 
personale mbrojtëse të 
nevojshme gjatë 
përdorimit të makinës; 

b) Përshkruan 
metodologjinë e të 
kontrollit te veglave, 
pajisjeve  dhe hapësirës 
punuese te punës; 

c) Përshkruan materialet: 
material te ndryshme 
metalike dhe jo-
metalike, dallimet mes 
tyre (vetitë fizike dhe 
mekanike, aluminit, 
plastikes dhe çelikut, 
duke përdorë 
standardet e 
nevojshme EN dhe ISO, 
etj); 

d) Përshkruan llojet e 
makinave për 
prodhimin e dyerve 
dhe dritareve te 
aluminit dhe mundësit 
teknike te tyre; 

e) Përshkruan metodat 
për monitorimin e 
funksionimit të një 
makine si dhe shenjat 

punës; 
- Përgatitja 

organizative e 
procesit të punës; 

- Përzgjedh veglat 
dhe pajisjet e 
punës; 

- Zbaton standardet 
e profesionit ne 
përzgjedhje  e 
materialeve; 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje  
të mjedisit. 

 

- Mbledh dhe përpunon  
informata 

- Të menduarit logjik  
shkathtësi në zgjidhjen e 
problemeve 

- Të jetë kritik dhe  
konstruktiv 

- Të manifestoj guxim dhe 
iniciativë në marrje të 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 



paralajmëruese të 
dështimit. 

 
3. Verifikon gjendjen 

teknike të veglave 

dhe pajisjes  

 
 

1. Teston veglat dhe pajisjet; 
2. Aktivizon makinën; 
3. Monitoron që të mos ketë 

devijime në punën e pajisjeve 
kurse në rast të devijimeve, 
reagon sipas udhëzimeve;  

4. Njofton specialistin ose 
menaxherin e tij/ saj  për 
problemin; 

5. Kontrollon përputhshmërinë 
e gjysmëfabrikatit (gjysmë 
prodhimit) me vizatimin e 
punës, duke përdorur 
instrumente matëse. 

 
 

a) Përshkruan rolin dhe 
funksionin e veglave 
dhe pajisjeve për 
prodhimin e dyerve 
dhe dritareve te 
aluminit dhe plastikes; 

b) Shpjegon për gjysme 
fabrikantët; 

c) Shpjegon  
karakteristikat e 
veglave për prodhimin 
e dyerve dhe dritareve 
nga Al dhe PVC; 

d) Përshkruan proceset 
teknologjike te 
prodhimit; 

e) Përshkruan llojet më të 
zakonshme të 
dështimeve për 
prodhimit. 

 

- Përgatit vendin e 
punës; 

- Verifikon dhe 
kontrollon veglat 
dhe pajisjet; 

- Kryen matje; 
- Përzgjedh veglat; 
- Zbaton standardet 

e profesionit; 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje të 
mjedisit; 

- Harton raport te 
shkurtër me shkrim 
për gjendjen e 
veglës dhe makinës. 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore për prodhimin e dyerve dhe dritareve  nga alumini dhe plastika  përfshijnë instrumente matëse 
me dorë (nonius, , shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash dhe 
dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve për dyer dhe dritare nga AL dhe PVC, makina ratifikuese dore, 
shpuese dore, aparat saldimi, stacion i kompresorit, makina konvencionale dhe makina automatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 



Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi, kompleton vizatimet e punës dhe dokumentet e nevojshme (p.sh. 
renditjen e punëve, kërkesat teknike), siguron që të gjitha dokumentet e nevojshme janë të pranishme, të qarta dhe të kuptueshme. 
Dëshmi se personi siguron që mjetet e nevojshme në vendin e punës jenë në afërsinë e duhur dhe te sigurta. Verifikon që pajisjet 
mbrojtëse personale (p.sh. syze, dorëza, etj), janë të pranishme dhe në rregull. Dëshmi se personi kontrollon në mënyrë vizuale se 
vegla dhe pajisja  është në rregull dhe e pastruar para fillimit të punës. Dëshmi se personi aktivizon makinën, monitoron që të mos 
ketë devijime në punën e saj. Dëshmi se personi njofton specialistin ose menaxherin e tij/ saj  për problemin. Dëshmi se personi 
kontrollon përputhshmërinë e gjysmëfabrikatit (gjysmë prodhimit) me vizatimin e punës, duke përdorur instrumente matëse. 
Evidenca e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
 
 
Funksioni 2:      Kryerja e punëve  nën mirëmbajtjen e pajisjeve dhe makinave 
Ky funksion ka të bëj me mirëmbajtjen e rregullt te veglave dhe pajisjeve, pastrimin  regjistrimin e problemeve teknike te veglave 
dhe pajisjeve. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme 
për të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1. Kryen mirëmbajtjen e 
rregullt dhe punët e 
pastrimit te veglave 
dhe pajisjeve. 

 

1. Kryen mirëmbajtje të rregullt 
te veglave dhe pajisjeve;  

2. Pastron pajisjen sipas 
manualit të prodhuesit. 
 
. 

 

 
 

 

a) Përshkruan rendësin e     
mirëmbajtjes; 

b) Përshkruan mënyra e 
nderimit dhe 
funksionimit te veglave 
dhe  pajisjeve; 

c) Shpjegon afat 
shërbimin e veglave 
dhe  pajisjeve; 

d) Përshkruan procedurat 
për mirëmbajtje te 
veglave dhe  pajisjeve; 

e) Tregon rregullat e 

 
- Përgatit vendin e 

punës; 
- Përzgjedh veglat 

dhe pajisjet e 
përshtatshme  
punë; 

- Kryen mirëmbajtje 
të rregullt; 

- Zbaton standardet 
e profesionit; 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 

 
- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 



sigurisë, masat e 
sigurisë dhe pajisjet 
personale mbrojtëse të 
nevojshme gjatë 
përdorimit të veglave 
dhe  pajisjeve; 

f) Përshkruan 
kompletimin e 
dokumentacionit 
punues i cili përmban 
te dhëna për 
mirëmbajtje dhe 
pastrim. 

 

punë të ruajtjes së 
mjedisit; 

 
 
 
 

- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 

2. Evidenton problemet 
teknike 

 

1. Evidenton të gjitha probleme 
teknike; 

2. Informon specialistin apo 
menaxherin për probleme 
teknike. 

a) Shpjegon 
metodologjitë  e 
thjeshta përmes 
vrojtimit ne 
identifikimit te 
problemeve teknike; 

b) Tregon llojet më të 
zakonshme të 
dështimeve, dhe 
metodat për 
parandalimin e tyre. 

 

- Kryen matje; 
- Identifikon 

probleme teknike; 
- Harton raport  me 

shkrim për gjendjen 
teknike te veglave 
dhe pajisjeve; 

- Zbaton standardet 
e profesionit ne 
punët e 
mirëmbajtjes; 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

 
 



Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të prodhuesit te dyerve dhe dritareve te aluminit dhe plastikes përfshijnë instrumente matëse me 
dorë (nonius, , shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash dhe 
dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve për dyer dhe dritare nga AL dhe PVC, makina ratifikuese dore, 
shpuese dore, aparat saldimi, stacioni i kompresorit, makina konvencionale dhe automatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi kryen mirëmbajtje të rregullt te makinës. Dëshmi se personi  pastron sipas 
manualit të përdoruesit të makinës. Dëshmi se personi përdor mjetet e nevojshme për mirëmbajtje dhe pastrim. 
Evidenca e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 

 
  



Funksioni 3:      Prodhimi, montimi, demontimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve nga alumini 
Ky funksion ka të bëj me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga alumini, përpunimin e pjesëve te dyerve dhe dritareve me makina 
konvencionale apo automatike, montimin e xhamave ne dyer dhe dritare, ambalazhimin dhe deponimin pjesët e përpunuara brenda 
vendit te punës, po ashtu demontimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve ne ambiente  te ndershme dhe kryerjen e llogaritjeve te 
thjeshta ekonomike. 
 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1. Përgatit veglat 

dhe pajisjet  për 

prodhimin e 

dyerve dhe 

dritareve nga 

alumini 

 

1. Skicoj vizatime te 
thjeshta dhe 
interpretojë vizatimet 
me saktësi dhe ne 
mënyre efikase dhe 
kryen  përpunimin e 
elementeve  duke 
shfrytëzuar llogaritje te 
thjeshta matematikore; 

2. Përzgjedh  makinën për 

prodhimin e pjesëve të 

punës;  

3. Përzgjedh 
gysmëfabrikatin nga 
alumini sipas kërkesave 
te punës në makinën 
përkatëse; 

4. Zgjedh regjimin e duhur 
të punës;  

5. Zgjedh veglat e 
nevojshme për prerje, 
frezim dhe shpim 

a) Interpreton skicat dhe 

vizatimet e thjeshta dhe 

interpretojë vizatimet me 

saktësi dhe ne mënyre 

efikase; 

b) Përzgjedh veglat dhe 
pajisjet e nevojshme për 
përpunimin e pjesëve te 
punës; 

c) Përshkruan  proceset 
teknologjike për të 
realizuar përpunimin e 
pjesëve standarde; 

d) Shpjegon instrumentet 

prerëse për prerje-sharritje 

, shpim dhe frezim; 

e) Tregon llojet e veglave 
dhe pajisjeve për prerje, 
frezim dhe shpim.   

f) Përshkruan rregullat e 
përgjithshme për 
mirëmbajtjen e makinave 
për prerje, frezim, shpim. 

- Lexon dhe 
interpreton skicat 
dhe vizatimet e 
thjeshta.  

- kryen llogaritje te 
thjeshta; 

- Përgatit vendin e 
punës; 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatit  makinën 
për pune; 

- Përgatit veglat për 
punë; 

- Zbaton standardet 
për siguri ne pune 
dhe ruajtje te 
mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 
 
 
 



bazuar në vizatimin e 
detajuar dhe verifikon 
gjendjen e tyre; 

6. Përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në 
vizatim të hollësishëm, 
në gjysëmfabrikatin e 
dhënë dhe në veglat 
prerës që duhet të 
përdoret;  

7. Zbaton standardet për 
siguri ne pune dhe 
ruajtje te mjedisit. 

 

(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

g) Përshkruan vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

h) Përshkruan proceset 
teknologjike të makinës 
prerëse, shpuese dhe 
frezuese; 

i) Tregon rregullat e sigurisë 
ne pune dhe ruajtje te 
mjedisit. 

2. Përpunon pjesët 

e dyerve dhe 

dritareve nga 

alumini. 

 

 
1. Vendosja e 

gjysmëfabrikantit ne 
makine; 

2. Fiksimi i 
gjysmëfabrikantit ne 
makinë; 

3. Vendosja e veglës ne 
makinë; 

4. Kryerja e operacionit te 
prerjes duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

5. Kryerja e operacionit te 
frezimit duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

a) Përshkruan mënyrat e 
vendosjes dhe fiksimit te  
gjysmëfabrikatit nga 
profile alumini ne makine; 

b) Tregon veglat prerëse qe 
përdorura për prerje, 
frezim dhe shpim ;  

c) Tregon makinat për 
prerje, frezim dhe shpim, 
parimet e tyre operative, 
struktura dhe sistemi i 
kontrollit; 

d) Përshkruan proceset 
teknologjike për të 
realizuar përpunimin e 
elementeve standarde 
për dyer dhe dritare te 

- Vendos dhe fikson 
gjysme fabrikantin e 
aluminit ne makinën 
përkatëse; 

- Vendos veglën 
prerëse për prerje 
te aluminit; 

- Rregullon makinat 
sipas regjimit të 
përpunimit; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 
prerje te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
alumini; 

- Kryen operacionet e 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



6. Kryerja e operacionit te 
shpimit duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

7. Lidhja e pjesëve te 
dyerve apo dritareve te 
aluminit- AL sipas 
kërkesave te punës 
(dyer te hyrjes, dyer 
ngritëse dhe 
rrëshqitëse, dyer 
ballkoni, dyer te 
brendshme, dritare me 
hapje paralele dhe ne 
kënd, dritare rrethore 
dhe këndore); 

8. Vendosa e panelit apo 
xhamit ne kornizën e te 
gjitha llojeve te dyerve 
nga alumini; 

9. Vendosja e xhamit ne te 
gjitha llojeve te 
dritareve nga alumini 

aluminit; 
e) Tregon rregullat e  

përgjithshme për 
mirëmbajtjen e makinës 
për prerje, frezim dhe 
shpim (lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

f) Përshkruan proceset 
terminologjia që ka të 
bëjë me prerjen, frezimi 
dhe shpimin, vendosjen e 
elementeve etj. (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

g) Tregon metodologjia e 
vendosjes se panelit ne te 
gjitha llojet e dyerve te 
aluminit; 

h) Tregon metodologjia e 
vendosjes se xhamit ne te 
gjitha llojet e dyerve  dhe 
dritareve te aluminit-AL. 

përpunimit me 
frezim te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
alumini; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 
shpim te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
alumini; 

- Monton elementet 
e dyerve dhe 
dritareve nga 
alumini; 

- Vendos panelin apo 
xhamat ne dyer apo 
dritare; 

- Zbaton standardet 
për siguri ne pune 
dhe ruajtje te 
mjedisit. 

3. Monton dyer 

dhe dritare nga 

alumini ne 

objekte te 

ndryshme  

 

1. Skicon formën 
përfundimtare te derës 
apo dritës; 

2. lexon vizatimin e punës 
për montimin e dyerve 
dhe dritareve nga 
alumini; 

3. Vendos derën apo 

a)  Përshkruan skicat dhe 
vizatimet e thjeshta; 

c)  Përshkruan metodat e 
montimit; 

d)  Tregon materialet e 
nevojshme për fiksim; 

e)  Tregon materiale për 
shtrëngim; 

- Skicon  formën 
përfundimtare te 
derës apo dritares ; 

- Matja e përmasave 
ku montohet dera 
apo dritareje nga 
alumini; 

- Siguron 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 



dritaren  nga alumini ne 
hapësirën për montim,  

4. Fikson sipas rregullave 
derën apo dritaren  nga 
alumini ne hapësirën 
për montim; 

5. Përforcon derën apo 
dritaren  nga alumini ne 
hapësirën për montim, 

6. Zbaton rregullat e 
ruajtjes se mjedisit dhe 
sigurisë ne pune; 

7. Njofton punëdhënësin 
apo punëmarrësin per 
punën e kryer. 

f)Tregon format e informatës 
kthyese; 

g) Përshkruan rregulloret mbi 
ruajtjen e mjedisit dhe 
sigurisë ne pune. 

 
 
 

dokumentacionin e 
nevojshëm; 

- Monton derën apo 
dritaren e aluminit, 

- Zbaton rregullat e 
ruajtjes se mjedisit 
dhe sigurisë ne 
pune. 

- Të manifestoj guxim dhe 
iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

4. Demonton apo 

riparon dyer dhe 

dritare nga 

alumini ne 

objekte te 

ndryshme  

 

1. Lexon vizatimin e punës; 
2. Kontrollon gjendjen e 

dyerve  për demontim 
ose riparim  

3. Zbaton procedurat për 
demontimin e dyerve  
dhe dritareve te aluminit 

4. Vlerëson gjendjen te 
dyerve apo dritareve te 
montuara; 

5. Riparon apo zëvendëson 
lidhjet, hermetizuesit, 
mëndeshat, dorezave 
dhe bravës dhe 
zëvendësimin e xhamit 
apo panelit ne dyer apo 

a)  Lexon vizatimin apo 
skemën e punës; 

b) Përshkruan  metodën e  
procese te punës; 

c)  Përshkruan procedurën  
dhe metodologjie për 
demontim; 

d) Përshkruan gjendjen 
aktuale te derës apo 
dritares dhe vendos per 
hapat pasues; 

e) Përshkruan defektet e 
mundshme ne dyer e 
dritare te aluminit; 

e)  Përshkruan rregulloret 
për siguri ne pune dhe 

- Skicon dhe lexon 
vizatimin e punës; 

- Verifikon gjendjen e 
dyerve dhe 
dritareve; 

- Demonton dyer dhe 
dritare nga objekte 
te ndryshme; 

- Krahason gjendjen e 
duhur me atë 
aktuale te dyerve 
apo dritareve te 
aluminit te 
montuara; 

- Riparon apo 
zëvendëson lidhjet, 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 



dritare; 
6. Zbaton rregullat e 

sigurisë dhe ruajtjes se 
mjedisit. 

ruajtje te mjedisit. 
 

hermetizuesit, 
mëndeshat, 
dorezave dhe 
bravës dhe 
zëvendësimin e 
xhamit apo panelit 
ne dyer apo dritare. 

 

5. Kryen llogaritje 

te thjeshta 

ekonomike 

 

1. Hulumton çmimet për 
gjysmëfabrikateve, 

2. Llogarit koston e 
materialeve shpenzuese 
( veglat prerëse, mjet 
për mirëmbajtje te 
pajisjeve dhe makinave, 
materiale sanitare, etj.); 

3. Llogarit koston e një 
dere apo dritare; 

4. Përgatit oferta dhe 
kërkesa 
 

 

a) Tregon metodat e 
kalkulimeve te çmimeve. 

- Hulumton çmimet 
për 
gjysmëfabrikateve; 

- Llogarit koston e 
materialeve te 
shpenzuese( veglat 
prerëse, mjet për 
mirëmbajtje te 
pajisjeve dhe 
makinave, materiale 
sanitare, etj.); 

- Llogarit koston e nje 
dere apo dritare. 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

6. Zbaton rregullat 

e sigurisë dhe 

ruajtjes se 

mjedisit. 

 
 

1. Zbaton rregulloret e 

brendshme ne vendin e 

punës; 

2. Përdor pajisjet për 

mbrojtje ne pune; 

3. Zbaton  rregullat e 

ruajtjes se mjedisit.  

a) Përshkruan rregulloret e 

brendshme ne vendin e 

punës; 

b) Shpjegon llojet e pajisjeve 

për mbrojtje ne pune; 

c) Tregon rregullat e ruajtjes 

se mjedisit. 

- Zbaton rregulloret e 

brendshme ne vendin 

e punës; 

- Përdor  pajisjeve për 

mbrojtje ne pune; 

- Zbaton  rregullat e 

ruajtjes se mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  



konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

7.  Ambalazhon 

dhe  deponon 

pjesët e 

përpunuara 

brenda vendit të 

punës. 

 

1. Pastron produktin 
përfunduar të punës; 

2. Largon grimcat metalike 
dhe mbetjet e tjera të 
përpunimit; 

3. Paketon-ambalazhon 
derën apo dritaren e 
prodhuar nga alumini; 

4. Deponon pjesën e 
përfunduar të punës në 
bazë të kërkesave të 
arritura sipas 
marrëveshjes;  

5. Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes se 
mjedisit. 

a) Metodologjia e pastrimit 
te produktit përfundimtar 
dhe mjedisit te punës; 

b) Paketimi dhe llojet e 
paketimi; 

c) Depot dhe llojet e 
depove; 

d) Transporti i produktit te 
gatshmen ne depo apo 
destinacioni 
përfundimtar; 

e) Baza ligjore për siguri ne 
pune dhe ruajtje te 
mjedisit. 

- Pastrimi i xhamit, 
panelit dhe kornizës 
se dyerve apo 
dritareve nga 
alumini; 

- Pastron vendin e 
punës nga mbetjet 
gjate procesit te 
montimi; 

- Përzgjedh llojin e 
materialit për 
paketim; 

- Paketon produktin 
final, 

- Deponon pjesën e 
përfunduar të punës 
në bazë të kërkesave 
të arritura sipas 
marrëveshjes; 

- Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



se mjedisit. 

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të prodhuesit te dyerve dhe dritareve te aluminit dhe plastikes përfshijnë instrumente matëse me 
dorë (nonius, , shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash dhe 
dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve për dyer dhe dritare nga alumini, gjysmëfabrikate profilesh te 
ndryshme, xhama, paneli, makina ratifikuese dore, shpuese dore, aparat saldimi, stacioni i kompresorit, makina konvencionale dhe 
automatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 
Evidenca/dëshmitë e performancës – Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi  skicon dhe lexon vizatimin e punës, 
përzgjedhë  veglat dhe makinat për prodhimin e pjesëve për dyer e dritare te AL, përzgjedh gjysmëfabrikatin ne baze te kërkesave 
për mbrojtje nga nxehtësia,zhurma, dizajnit te sipërfaqeve dhe lokacionit ku vendosen. Dëshmi se zgjedh instrumentet e nevojshme 
për prerje bazuar në vizatimin e detajuar dhe verifikon gjendjen e tyre, përcakton mënyrat optimale të prerjes, përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në vizatim të hollësishëm, në gjysmëfabrikatin e dhënë dhe në instrumentin prerës që duhet të përdoret.. 
Dëshmi se personi përpunon pjese për dyer e dritare te AL duke u bazuar në vizatimin e detajuar duke përdorur një makinë. Dëshmi 
se personi prodhon dyer dhe dritare nga AL  siç janë: dyer me hapje paralele, dyer ngritëse dhe rrëshqitëse, dyer ballkoni, dyer te 
brendshme, dritare rrethore dhe këndore  Dëshmi se personi monitoron procesin e punës - në rast të dështimit, e di se si duhet 
ndaluar puna ose funksionimi i makinës në mënyrë që dëmi i shkaktuar (gjendja teknike, konsumi i materialit të papërpunuar, etj) të 
jetë sa më i vogël. Kontrollon cilësinë e elementit të përfunduar të punës dhe në pajtueshmëri me dokumentacionin teknik.  Dëshmi 
se personi fikson gjysmëfabrikatin në makinë përkatëse duke zgjedhur regjimin e duhur. Dëshmi se personi ka përfunduar procesin e 
prodhimit te dyerve dhe dritareve te AL. Dëshmi se personi merr porosi nga konsumatori dhe i përpunon ato. Dëshmi se personi 
kryen llogaritje komerciale-përcaktimi i çmimit te gjysmëfabrikatit, çmimin e produktit. Dëshmi se personi zbaton rregullat e sigurisë 
dhe ruajtjes se mjedisit.  Dëshmi se personi deponon pjesën e përfunduar të punës në bazë të kërkesave të arritura sipas 
marrëveshjes, pastron makinën dhe rregullon vendin e punës pas përfundimit të punës. 
Dëshmitë e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
 
  



Funksioni 4:      Prodhimi, montimi, demontimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve nga PVC 
Ky funksion ka të bëj me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga PVC, përpunimin e pjesëve te dyerve dhe dritareve me makina 
konvencionale apo automatike, montimin e xhamave ne dyer dhe dritare, ambalazhimin dhe deponimin pjesët e përpunuara brenda 
vendit te punës, po ashtu demontimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve ne ambiente  te ndershme dhe kryerjen e llogaritjeve te 
thjeshta ekonomike. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1. Përgatit veglat 

dhe pajisjet  për 

prodhimin e 

dyerve dhe 

dritareve nga 

PVC 

 

1. Skicoj vizatime te 
thjeshta dhe 
interpretojë vizatimet 
me saktësi dhe ne 
mënyre efikase dhe 
kryen  përpunimin e 
elementeve  duke 
shfrytëzuar llogaritje te 
thjeshta matematikore; 

2. Përzgjedh  makinën për 

prodhimin e pjesëve të 

punës;  

3. Përzgjedh 
gysmëfabrikatin nga 
alumini sipas kërkesave 
te punës në makinën 
përkatëse; 

4. Zgjedh regjimin e duhur 
të punës;  

5. Zgjedh veglat e 
nevojshme për prerje, 
frezim dhe shpim 
bazuar në vizatimin e 

a) Interpreton skicat dhe 

vizatimet e thjeshta dhe 

interpretojë vizatimet me 

saktësi dhe ne mënyre 

efikase; 

b) Përzgjedh veglat dhe 
pajisjet e nevojshme për 
përpunimin e pjesëve te 
punës; 

c) Përshkruan  proceset 
teknologjike për të 
realizuar përpunimin e 
pjesëve standarde; 

d) Shpjegon instrumentet 

prerëse për prerje-

sharritje , shpim dhe 

frezim; 

e) Tregon llojet e veglave 
dhe pajisjeve për prerje, 
frezim dhe shpim.   

f) Përshkruan rregullat e 
përgjithshme për 
mirëmbajtjen e 
makinave për prerje, 

- Lexon dhe 
interpreton skicat 
dhe vizatimet e 
thjeshta.  

- kryen llogaritje te 
thjeshta; 

- Përgatit vendin e 
punës; 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatit  makinën 
për pune; 

- Përgatit veglat për 
punë; 

- Zbaton standardet 
për siguri ne pune 
dhe ruajtje te 
mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 
 
 
 



detajuar dhe verifikon 
gjendjen e tyre; 

6. Përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në 
vizatim të hollësishëm, 
në gjysëmfabrikatin e 
dhënë dhe në veglat 
prerës që duhet të 
përdoret;  

7. Zbaton standardet për 
siguri ne pune dhe 
ruajtje te mjedisit. 

 

frezim, shpim. 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

g) Përshkruan vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

h) Përshkruan proceset 
teknologjike të makinës 
prerëse, shpuese dhe 
frezuese; 

i) Tregon rregullat e 
sigurisë ne pune dhe 
ruajtje te mjedisit. 

2. Përpunon pjesët 

e dyerve dhe 

dritareve nga 

PVC. 

 

 
1. Vendosja e 

gjysmëfabrikantit ne 
makine; 

2. Fiksimi i 
gjysmëfabrikantit ne 
makinë; 

3. Vendosja e veglës ne 
makinë; 

4. Kryerja e operacionit te 
prerjes duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

5. Kryerja e operacionit te 
frezimit duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

6. Kryerja e operacionit te 

a) Përshkruan mënyrat e 
vendosjes dhe fiksimit te  
gjysmëfabrikatit nga 
profile PVC ne makine; 

b) Tregon veglat prerëse qe 
përdorura për prerje, 
frezim dhe shpim ;  

c) Tregon makinat për 
prerje, frezim dhe shpim, 
parimet e tyre operative, 
struktura dhe sistemi i 
kontrollit; 

d) Përshkruan proceset 
teknologjike për të 
realizuar përpunimin e 
elementeve standarde 
për dyer dhe dritare te 
PVC; 

- Vendos dhe fikson 
gjysme fabrikantin e 
aluminit ne makinën 
përkatëse; 

- Vendos veglën 
prerëse për prerje 
te PVC; 

- Rregullon makinat 
sipas regjimit të 
përpunimit; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 
prerje te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
PVC; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



shpimit duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

7. Lidhja e pjesëve te 
dyerve apo dritareve te 
PVC sipas kërkesave te 

punës (dyer te hyrjes, 

dyer ngritëse dhe 
rrëshqitëse, dyer 
ballkoni, dyer te 
brendshme, dritare me 
hapje paralele dhe ne 
kënd, dritare rrethore 
dhe këndore); 

8. Vendosa e panelit apo 
xhamit ne kornizën e te 
gjitha llojeve te dyerve 
nga PVC; 

9. Vendosja e xhamit ne te 
gjitha llojeve te 
dritareve nga PVC 

e) Tregon rregullat e  
përgjithshme për 
mirëmbajtjen e makinës 
për prerje, frezim dhe 
shpim (lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

f) Përshkruan proceset 
teknologjike që ka të bëjë 
me prerjen, frezimi dhe 
shpimin, vendosjen e 
pjesëve etj. (në gjuhën 
amtare dhe të paktën në 
një gjuhë të huaj); 

g) Tregon metodologjia e 
vendosjes se panelit ne te 
gjitha llojet e dyerve te 
PVC; 

h) Tregon metodologjia e 
vendosjes se xhamit ne te 
gjitha llojet e dyerve  dhe 
dritareve te PVC. 

frezim te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
PVC; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 
shpim te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
PVC; 

- Monton elementet 
e dyerve dhe 
dritareve nga PVC; 

- Vendos panelin apo 
xhamat ne dyer apo 
dritare; 

- Zbaton standardet 
për siguri ne pune 
dhe ruajtje te 
mjedisit. 

3. Monton dyer dhe 

dritare nga PVC ne 

objekte te 

ndryshme  

 

1. Skicon formën 
përfundimtare te derës 
apo dritës; 

2. lexon vizatimin e punës 
për montimin e dyerve 
dhe dritareve nga PVC; 

3. Vendos derën apo 
dritaren  nga alumini ne 
hapësirën për montim,  

4. Fikson sipas rregullave 

a)  Përshkruan skicat dhe 
vizatimet e thjeshta; 

c)  Përshkruan metodat e 
montimit; 

d)  Tregon materialet e 
nevojshme për fiksim; 

e)  Tregon materiale për 
shtrëngim; 

f)Tregon format e informatës 
kthyese; 

- Skicon  formën 
përfundimtare te 
derës apo dritares ; 

- Matja e përmasave 
ku montohet dera 
apo dritareje nga 
alumini; 

- Siguron 
dokumentacionin e 
nevojshëm; 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 



derën apo dritaren  nga 
alumini ne hapësirën për 
montim; 

5. Përforcon derën apo 
dritaren  nga PVC ne 
hapësirën për montim, 

6. Zbaton rregullat e 
ruajtjes se mjedisit dhe 
sigurisë ne pune; 

7. Njofton punëdhënësin 
apo punëmarrësin per 
punën e kryer. 

g) Përshkruan rregulloret mbi 
ruajtjen e mjedisit dhe 
sigurisë ne pune. 

 
 
 

- Monton derën apo 
dritaren e aluminit, 

- Zbaton rregullat e 
ruajtjes se mjedisit 
dhe sigurisë ne 
pune. 

përgjegjësive 
- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

4. Demonton apo 

riparon dyer dhe 

dritare nga alumini 

ne objekte te 

ndryshme  

 

1. Lexon vizatimin e 
punës; 

2. Kontrollon gjendjen e 
dyerve  për demontim 
ose riparim  

3. Zbaton procedurat për 
demontimin e dyerve  
dhe dritareve te 
aluminit 

4. Vlerëson gjendjen te 
dyerve apo dritareve te 
montuara; 

5. Riparon apo 
zëvendëson lidhjet, 
hermetizuesit, 
mëndeshat, dorezave 
dhe bravës dhe 
zëvendësimin e xhamit 
apo panelit ne dyer apo 

a)  Lexon vizatimin apo 
skemën e punës; 

b) Përshkruan  metodën e  
procese te punës; 

c)  Përshkruan procedurën  
dhe metodologjie për 
demontim; 

d) Përshkruan gjendjen 
aktuale te derës apo 
dritares dhe vendos per 
hapat pasues; 

e) Përshkruan defektet e 
mundshme ne dyer e 
dritare te aluminit; 

e)  Përshkruan rregulloret 
për siguri ne pune dhe 
ruajtje te mjedisit. 

 

- Skicon dhe lexon 
vizatimin e punës; 

- Verifikon gjendjen e 
dyerve dhe 
dritareve; 

- Demonton dyer dhe 
dritare nga objekte 
te ndryshme; 

- Krahason gjendjen e 
duhur me atë 
aktuale te dyerve 
apo dritareve te 
aluminit te 
montuara; 

- Riparon apo 
zëvendëson lidhjet, 
hermetizuesit, 
mëndeshat, 
dorezave dhe 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



dritare; 

6. Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes se 
mjedisit. 

bravës dhe 
zëvendësimin e 
xhamit apo panelit 
ne dyer apo dritare. 

5. Kryen llogaritje 

te thjeshta 

ekonomike 

 

1. Hulumton çmimet për 
gjysmëfabrikateve, 

2. Llogarit koston e 
materialeve 
shpenzuese ( veglat 
prerëse, mjet për 
mirëmbajtje te 
pajisjeve dhe 
makinave, materiale 
sanitare, etj.); 

3. Llogarit koston e nje 
dere apo dritare; 

4. Përgatit oferta dhe 
kërkesa 

 
 

a) Tregon metodat e 

kalkulimeve te 

çmimeve. 

- Hulumton çmimet 
për 
gjysmëfabrikateve; 

- Llogarit koston e 
materialeve te 
shpenzuese( veglat 
prerëse, mjet për 
mirëmbajtje te 
pajisjeve dhe 
makinave, materiale 
sanitare, etj.); 

- Llogarit koston e nje 
dere apo dritare. 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

6. Zbaton 

rregullat e 

sigurisë dhe 

ruajtjes se 

mjedisit. 

 
 

1. Zbaton rregulloret e 

brendshme ne vendin e 

punës; 

2. Përdor pajisjet për 

mbrojtje ne pune; 

3. Zbaton  rregullat e 

ruajtjes se mjedisit.  

a) Përshkruan rregulloret e 

brendshme ne vendin e 

punës; 

b) Shpjegon llojet e 

pajisjeve për mbrojtje ne 

pune; 

c) Tregon rregullat e 

ruajtjes se mjedisit. 

- Zbaton rregulloret e 

brendshme ne vendin 

e punës; 

- Përdor  pajisjeve për 

mbrojtje ne pune; 

- Zbaton  rregullat e 

ruajtjes se mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 



iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
7.  Ambalazhon 

dhe  deponon 

pjesët e 

përpunuara 

brenda vendit të 

punës. 

 

1. Pastron produktin 
përfunduar të punës; 

2. Largon grimcat metalike 
dhe mbetjet e tjera të 
përpunimit; 

3. Paketon-ambalazhon 
derën apo dritaren e 
prodhuar nga alumini; 

4. Deponon pjesën e 
përfunduar të punës në 
bazë të kërkesave të 
arritura sipas 
marrëveshjes;  

5. Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes se 
mjedisit. 

a) Metodologjia e pastrimit 
te produktit përfundimtar 
dhe mjedisit te punës; 

b) Paketimi dhe llojet e 
paketimi; 

c) Depot dhe llojet e 
depove; 

d) Transporti i produktit te 
gatshmen ne depo apo 
destinacioni 
përfundimtar; 

e) Baza ligjore për siguri ne 
pune dhe ruajtje te 
mjedisit. 

- Pastrimi i xhamit, 
panelit dhe kornizës 
se dyerve apo 
dritareve nga PVC; 

- Pastron vendin e 
punës nga mbetjet 
gjate procesit te 
montimi; 

- Përzgjedh llojin e 
materialit për 
paketim; 

- Paketon produktin 
final, 

- Deponon pjesën e 
përfunduar të punës 
në bazë të kërkesave 
të arritura sipas 
marrëveshjes; 

- Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes 
se mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

 
 
 



Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të prodhuesit te dyerve dhe dritareve te aluminit dhe plastikes përfshijnë instrumente matëse me 
dorë (nonius, , shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash dhe 
dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve për dyer dhe dritare nga alumini, gjysmëfabrikate profilesh te 
ndryshme, xhama, panele, makina ratifikuese dore, shpuese dore, aparat saldimi, stacioni i kompresorit, makina konvencionale dhe 
automatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 
Evidenca/dëshmitë e performancës – Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi  skicon dhe lexon vizatimin e punës, 
përzgjedhë  veglat dhe makinat për prodhimin e pjesëve për dyer e dritare te PVC, përzgjedh gjysmëfabrikatin ne baze te kërkesave 
për mbrojtje nga nxehtësia,zhurma, dizajnit te sipërfaqeve dhe lokacionit ku vendosen. Dëshmi se zgjedh instrumentet e nevojshme 
për prerje bazuar në vizatimin e detajuar dhe verifikon gjendjen e tyre, përcakton mënyrat optimale të prerjes, përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në vizatim të hollësishëm, në gjysmëfabrikatin e dhënë dhe në instrumentin prerës që duhet të përdoret.. 
Dëshmi se personi përpunon pjese për dyer e dritare te PVC duke u bazuar në vizatimin e detajuar duke përdorur një makinë. 
Dëshmi se personi prodhon dyer dhe dritare nga PVC  siç janë: dyer me hapje paralele, dyer ngritëse dhe rrëshqitëse, dyer ballkoni, 
dyer te brendshme, dritare rrethore dhe këndore  Dëshmi se personi monitoron procesin e punës - në rast të dështimit, e di se si 
duhet ndaluar puna ose funksionimi i makinës në mënyrë që dëmi i shkaktuar (gjendja teknike, konsumi i materialit të papërpunuar, 
etj) të jetë sa më i vogël. Kontrollon cilësinë e elementit të përfunduar të punës dhe në pajtueshmëri me dokumentacionin teknik.  
Dëshmi se personi fikson gjysmëfabrikatin në makinë përkatëse duke zgjedhur regjimin e duhur. Dëshmi se personi ka përfunduar 
procesin e prodhimit te dyerve dhe dritareve te AL. Dëshmi se personi merr porosi nga konsumatori dhe i përpunon ato. Dëshmi se 
personi kryen llogaritje komerciale-përcaktimi i çmimit te gjysmëfabrikatit, çmimin e produktit. Dëshmi se personi zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.  Dëshmi se personi deponon pjesën e përfunduar të punës në bazë të kërkesave të arritura sipas 
marrëveshjes, pastron makinën dhe rregullon vendin e punës pas përfundimit të punës. 
Dëshmitë e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 



 

 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
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STANDARDI I PROFESIONIT 
Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika  

Niveli 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektori: Prodhim dhe përpunim  
Nënsektori: Materiale (xham, letër, plastikë, dru)  

 
Kodi ISCO88: 8232.01 operator i makinave, prodhimi i dyerve dhe dritareve të plastikes  
Kodi OSCO08: 8142 Operator i makinave për prodhime të plastikes:  
Data e aprovimit:  
 
 
 
Ky standard i profesionit është zhvilluar në kuadër të Projektit ALLED “Harmonizimi i Arsimit me 

Kërkesa të Tregut të Punës (Kosovë)” 



Ekipi i zhvillimit: 
 
Koordinator i ekipit: 
 
Blerim Osmani 
 
Anëtarë:  
 
Ferki Namani 
Enver Osdautaj 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data e aprovimit: 
Valide: 
 
 



Profesioni: PRODHUES I DYERVE DHE DRITAREVE NGA ALUMINI DHE PLASTIKA, NIVELI 3 I  KKK 
 
Standardi i profesionit është dokument që përshkruan kërkesat dhe kompetencat e kërkuara 
për këtë nivel, si tërësi të njohurive, shkathtësive dhe shprehive/qëndrimeve të nevojshme për 
të kryer me sukses detyrat e punës për profesione të caktuara. 
 
Standardi i profesionit për Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika, nivelet 3 
dhe 4 KKK është baza për zhvillimin e kurrikulës për fushën e përpunimin dhe teknologjisë së 
materialeve dhe vlerësimin e kompetencave profesionale të kandidateve. 
 
 
Përshkrimi i profesionit:  
 

Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika mbulon teknologjitë të cilat 

merren me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika (dyer te hyrjes, dyer 
ngritëse dhe rrëshqitëse, dyer ballkoni, dyer te brendshme, dritare me hapje paralele dhe ne 
kënd, dritare rrethore dhe këndore) duke përzgjedhur gjysmëfabrikatet ne përputhje me 
kërkesat e tregut te punës si mbrojtës nga zhurma dhe temperature, dizajnit te sipërfaqeve , 
skicimin e sipërfaqes-lokacionit ku vendosen dyerve dhe dritareve, përzgjedhjen e 
teknologjive për prodhim, matjen dhe kontrollin e produkteve, montimin e dyerve dhe 
dritareve ne ambiente te ndryshëm dhe riparimin e mirëmbajtjen e dyerve dhe dritareve. 
Me të përfunduar shkollimin kandidati do të ketë këto njohuri, aftësi të përgjithshme dhe 
profesionale, aftësi intelektuale dhe të transferueshme. 

 
PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 
 
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.  
 
 
Niveli 3 
Kandidati qe kryen profesionin Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika 

është një punëtor i përgatitur me shkathtësi  për përpunimi te materialeve, përzgjedhjen e 
materialeve, veglave, pajisjeve dhe makinave adekuate për prodhime te përcaktuara. 
Detyrat e tij/saj kryesore janë qe të Prodhoj dhe mirëmbajë dyer dhe dritare nga alumini 
dhe plastika me makina konvencionale apo automatike duke zbatuar ecurit teknologjike 



ne funksion te arritjes se cilësisë sipas standardit dhe kërkesave të përcaktuara me 
dokumentacion tekniko-teknologjik. 
 
Personi me kualifikimet e niveleve 3 i KKK punon në mënyrë të pavarur apo në ekip duke 
qenë përgjegjës për rezultatet e punës së ekipit. Ai/ajo përzgjedh dhe zbaton teknologji 
dhe metoda të ndryshme për gjetjen e zgjidhjeve të reja duke marrë parasysh gjithashtu 
edhe efiçencën e energjisë, principet e ekonomisë dhe qëndrueshmërisë ambientale. 
 
Përveç aktiviteteve specifike profesionale, detyre e Prodhuesit e dyerve dhe dritareve nga 

alumini dhe plastika është mbikëqyrja e ekipit, këshillimi i klientëve, ndarja e resurseve dhe 

delegimi i punëve dhe bashkëpunimi me specialistë të tjerë të fushave relevante të 
aktivitetit. 
 

Njerëzit që punojnë në fushën Prodhimit te dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika u 

kërkohet të kenë njohuri  dhe shkathtësi për punë dore dhe të kuptojnë procesin e 
përpunimit me më shumë metoda, për të patë kontroll më të madhe mbi saktësinë e 
dimensioneve dhe ruajtjen e standardeve të cilësisë. 
 
Aftësitë kryesore që njihen me këtë kualifikim janë aftësia për të monitoruar dhe kontrolluar 
rrjedhën e punës, të monitoroje sigurinë, shëndetin dhe praktikat mjedisore për të siguruar 
cilësinë e prodhimit. Këto aftësi kërkojnë njohuri të teorisë përpunimit; funksionimit te 
makinave, materialet, proceset e prodhimit, kontrollin statistikor te procesit dhe zgjidhjen e 
problemeve. 
 
Prodhuesit e kualifikuar për dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika gjithashtu 
kuptojnë: 

 Si të mirëmbajnë proceset  e prodhimit dhe për te kryer llogaritje te thjeshta 
ekonomike. 

 Rolin e tyre në pune dhmth në prodhim dhe aktivitete qe lidhen me prodhimin. 

 Cilat janë kërkesat ligjore, rregulloret, marrëveshjeve dhe politikat që lidhen me 
mjedisin e veçantë e tyre të punës. 
 
 

Prodhuesit e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika duhet 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. 
 

 
Kandidati mund të vlerësohet në: 

 Një qendër e aftësimit profesional, shkolle, ndërmarrje prodhuese. 

 Një makinë konvencionale dhe automatike 

 Ose me pajisje të tjera te përpunimit me prerje, p.sh, shpim, frezim. 
 

 
Profesioni: Prodhimi i dyerve dhe dritare nga alumini dhe plastika 

 Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

 
 
 
1. 

 Përgatitja e procesit të punës Aktivitetet kyç: 
Ky funksion ka të bëj me skicimin e elementeve dhe leximin  
e vizatimit te punues dhe dokumentacionit teknik, 
organizimin e vendit te punës dhe verifikimin e gjendjes 
teknike te veglës dhe makinës.  

 
1.  Skicon elemente dhe lexon vizatimet punuese dhe 

dokumentacionin teknologjik 
2.  Organizon si duhet vendin e punës 
3.  Verifikon gjendjen teknike të veglave dhe pajisjeve 

 

 
 
 
2. 

 
Kryerja e punëve  ne 
mirëmbajtjen e pajisjeve dhe 
makinave 

Aktivitetet kyç: 
Ky funksion ka të bëj me mirëmbajtjen e rregullt te veglave 
dhe pajisjeve,pastrimin  regjistrimin e problemeve teknike te 
veglave dhe pajisjeve. 



 
1. Kryen mirëmbajtjen e rregullt dhe punët e pastrimit 

te veglave dhe pajisjeve 
2. Evidenton problemet teknike 

 
 
3. 

 
 
Prodhimi, montimi, demontimi 
dhe mirëmbajtja e dyerve dhe 
dritareve nga alumini 

Aktivitetet kyç: 
Ky funksion ka të bëj me prodhimin e dyerve dhe dritareve 
nga alumini, përpunon pjesët e dyerve dhe dritareve me 
makina automatike, monton pjesët, xhamat- panelet ne dyer 
dhe dritare, ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara 
brenda vendit te punës, po ashtu demonton dhe monton 
dyer dhe dritare ne ambiente  te ndryshme dhe bene 
llogaritje te thjeshta ekonomike. 

 
1. Përgatit veglat dhe pajisjet për prodhimin e dyerve 

dhe dritareve nga alumini 
2. Përpunon pjesët e dyerve dhe dritareve nga alumini. 
3. Monton dyer dhe dritare nga alumini ne objekte te 

ndryshme  
4. Demonton apo riparon dyer dhe dritare nga alumini 

ne objekte te ndryshme  
5. Kryen detyra ekonomike  
6. Zbaton rregullat e sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit. 
7. Ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara 

brenda vendit të punës. 

4.  Prodhimi, montimi, demonton 
dhe mirëmbajtja e dyerve dhe 
dritareve nga plastika-PVC 

Aktivitetet kyç: 
Ky funksion ka të bëj me prodhimin e dyerve dhe dritareve 
nga plastika PVC, përpunon pjesët e dyerve dhe dritareve me 
makina automatike, monton pjesët, xhamat-panelet ne dyer 
dhe dritare ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara 
brenda vendit te punës, po ashtu demonton dhe monton 
dyer dhe dritare ne ambiente  te ndryshme dhe bene 
llogaritje te thjeshta ekonomike. 

 
1. Përgatit veglat dhe pajisjet për prodhimin e dyerve dhe 

dritareve nga PVC. 
2. Përpunon pjesët e dyerve dhe dritareve nga PVC. 
3. Monton dyer dhe dritare nga alumini ne objekte te 

ndryshme  
4. Demonton apo riparon dyer dhe dritare nga PVC ne 

objekte te ndryshme  
5. Kryen detyra ekonomike  
6. Zbaton rregullat e sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit. 
7. Ambalazhon dhe deponon pjesët e përpunuara nga PVC 

brenda vendit të punës. 



Funksioni 1:      Përgatitja e procesit të punës 
Ky funksion ka të bëj me skicimin e elementeve dhe leximin  e vizatimit te punues dhe dokumentacionit teknik, organizimin e vendit 
te punës dhe verifikimin e gjendjes teknike te veglës dhe makinës.  
 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme 
për të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1. Skicon elementet dhe 
format e dyerve e 
dritareve dhe lexon 
vizatimet punuese 
dhe dokumentacionit 
teknologjik 

 
 

1. Skicon elemente e dyerve dhe 
dritareve  dhe dokumentet e 
nevojshme (p.sh. renditjen e 
punëve, kërkesat teknike, 
kërkesat e konsumatorit- dyer 
të hyrjes, ngritëse dhe 
rrëshqitëse, dritare me hapje 
paralele dhe ne krah, rrethore 
dhe këndore, dyer ballkoni, 
dyer te brendshme);  

2. Lexon vizatimet e punës dhe 
dokumentet e nevojshme 
(p.sh. renditjen e punëve, 
kërkesat teknike); 

3. Siguron që të gjitha 
dokumentet e nevojshme 
janë të pranishme, të qarta 
dhe të kuptueshme; 

4. Kërkon informacione shtese 
sipas nevojës. 

 
 

a) Interpreton skicat sipas 
te paraqitura sipas 
rregullave vizatim 
teknik; 

b) Përshkruan fushat e 
tolerancës (vendosjet 
dhe tolerancat); 

c) Lexon 
dokumentacionin 
punues; 

d) Tregon instrumentet 
për matje dhe shënim 
te nevojshme për punë 
(p.sh. vizorja, 
trekëndëshat, kompasi, 
lapsat standard teknik 
etj.) dhe mënyrat e 
përdorimit të tyre. 

- Përgatit vendin e 
punës; 

- Përgatitja e skicave; 
- Kryen matje; 
- Përzgjedh 

instrumentet per 
matje dhe shënim 
për skicim;  

- Zbaton standardet 
e profesionit; 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje  
të mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 

2. Organizon vendin e 

punës 
1. Siguron që mjetet e a) Interpreton rregullat e - Përgatit vendin e - Komunikimi 



 nevojshme në vendin e punës 
jenë në afërsinë e duhur dhe 
te sigurta; 

2. Verifikon që pajisjet 
mbrojtëse personale (p.sh 
syze, doreza, etj), janë të 
pranishme dhe në rregull; 

3. Kontrollon në mënyrë vizuale 
veglat dhe  pajisjet a jenë ne 
rregull dhe te pastruara para 
fillimit të punës; 

4. Kontrollon mjedisin e punës 
para fillimit te punës. 

 

sigurisë, masat e 
sigurisë dhe pajisjet 
personale mbrojtëse të 
nevojshme gjatë 
përdorimit të makinës; 

b) Përshkruan 
metodologjinë e të 
kontrollit te veglave, 
pajisjeve  dhe hapësirës 
punuese te punës; 

c) Përshkruan materialet: 
material te ndryshme 
metalike dhe jo-
metalike, dallimet mes 
tyre (vetitë fizike dhe 
mekanike, aluminit, 
plastikes dhe çelikut, 
duke përdorë 
standardet e 
nevojshme EN dhe ISO, 
etj); 

d) Përshkruan llojet e 
makinave për 
prodhimin e dyerve 
dhe dritareve te 
aluminit dhe mundësit 
teknike te tyre; 

e) Përshkruan metodat 
për monitorimin e 
funksionimit të një 
makine si dhe shenjat 

punës; 
- Përgatitja 

organizative e 
procesit të punës; 

- Përzgjedh veglat 
dhe pajisjet e 
punës; 

- Zbaton standardet 
e profesionit ne 
përzgjedhje  e 
materialeve; 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje  
të mjedisit. 

 

- Mbledh dhe përpunon  
informata 

- Të menduarit logjik  
shkathtësi në zgjidhjen e 
problemeve 

- Të jetë kritik dhe  
konstruktiv 

- Të manifestoj guxim dhe 
iniciativë në marrje të 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 



paralajmëruese të 
dështimit. 

 
3. Verifikon gjendjen 

teknike të veglave 

dhe pajisjes  

 
 

1. Teston veglat dhe pajisjet; 
2. Aktivizon makinën; 
3. Monitoron që të mos ketë 

devijime në punën e pajisjeve 
kurse në rast të devijimeve, 
reagon sipas udhëzimeve;  

4. Njofton specialistin ose 
menaxherin e tij/ saj  për 
problemin; 

5. Kontrollon përputhshmërinë 
e gjysmëfabrikatit (gjysmë 
prodhimit) me vizatimin e 
punës, duke përdorur 
instrumente matëse. 

 
 

a) Përshkruan rolin dhe 
funksionin e veglave 
dhe pajisjeve për 
prodhimin e dyerve 
dhe dritareve te 
aluminit dhe plastikes; 

b) Shpjegon për gjysme 
fabrikantët; 

c) Shpjegon  
karakteristikat e 
veglave për prodhimin 
e dyerve dhe dritareve 
nga Al dhe PVC; 

d) Përshkruan proceset 
teknologjike te 
prodhimit; 

e) Përshkruan llojet më të 
zakonshme të 
dështimeve për 
prodhimit. 

 

- Përgatit vendin e 
punës; 

- Verifikon dhe 
kontrollon veglat 
dhe pajisjet; 

- Kryen matje; 
- Përzgjedh veglat; 
- Zbaton standardet 

e profesionit; 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje të 
mjedisit; 

- Harton raport te 
shkurtër me shkrim 
për gjendjen e 
veglës dhe makinës. 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore për prodhimin e dyerve dhe dritareve  nga alumini dhe plastika  përfshijnë instrumente matëse 
me dorë (nonius, , shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash dhe 
dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve për dyer dhe dritare nga AL dhe PVC, makina ratifikuese dore, 
shpuese dore, aparat saldimi, stacion i kompresorit, makina konvencionale dhe makina automatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 



Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi, kompleton vizatimet e punës dhe dokumentet e nevojshme (p.sh. 
renditjen e punëve, kërkesat teknike), siguron që të gjitha dokumentet e nevojshme janë të pranishme, të qarta dhe të kuptueshme. 
Dëshmi se personi siguron që mjetet e nevojshme në vendin e punës jenë në afërsinë e duhur dhe te sigurta. Verifikon që pajisjet 
mbrojtëse personale (p.sh. syze, dorëza, etj), janë të pranishme dhe në rregull. Dëshmi se personi kontrollon në mënyrë vizuale se 
vegla dhe pajisja  është në rregull dhe e pastruar para fillimit të punës. Dëshmi se personi aktivizon makinën, monitoron që të mos 
ketë devijime në punën e saj. Dëshmi se personi njofton specialistin ose menaxherin e tij/ saj  për problemin. Dëshmi se personi 
kontrollon përputhshmërinë e gjysmëfabrikatit (gjysmë prodhimit) me vizatimin e punës, duke përdorur instrumente matëse. 
Evidenca e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
 
 
Funksioni 2:      Kryerja e punëve  nën mirëmbajtjen e pajisjeve dhe makinave 
Ky funksion ka të bëj me mirëmbajtjen e rregullt te veglave dhe pajisjeve, pastrimin  regjistrimin e problemeve teknike te veglave 
dhe pajisjeve. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme 
për të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1. Kryen mirëmbajtjen e 
rregullt dhe punët e 
pastrimit te veglave 
dhe pajisjeve. 

 

1. Kryen mirëmbajtje të rregullt 
te veglave dhe pajisjeve;  

2. Pastron pajisjen sipas 
manualit të prodhuesit. 
 
. 

 

 
 

 

a) Përshkruan rendësin e     
mirëmbajtjes; 

b) Përshkruan mënyra e 
nderimit dhe 
funksionimit te veglave 
dhe  pajisjeve; 

c) Shpjegon afat 
shërbimin e veglave 
dhe  pajisjeve; 

d) Përshkruan procedurat 
për mirëmbajtje te 
veglave dhe  pajisjeve; 

e) Tregon rregullat e 

 
- Përgatit vendin e 

punës; 
- Përzgjedh veglat 

dhe pajisjet e 
përshtatshme  
punë; 

- Kryen mirëmbajtje 
të rregullt; 

- Zbaton standardet 
e profesionit; 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 

 
- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 



sigurisë, masat e 
sigurisë dhe pajisjet 
personale mbrojtëse të 
nevojshme gjatë 
përdorimit të veglave 
dhe  pajisjeve; 

f) Përshkruan 
kompletimin e 
dokumentacionit 
punues i cili përmban 
te dhëna për 
mirëmbajtje dhe 
pastrim. 

 

punë të ruajtjes së 
mjedisit; 

 
 
 
 

- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 

2. Evidenton problemet 
teknike 

 

1. Evidenton të gjitha probleme 
teknike; 

2. Informon specialistin apo 
menaxherin për probleme 
teknike. 

a) Shpjegon 
metodologjitë  e 
thjeshta përmes 
vrojtimit ne 
identifikimit te 
problemeve teknike; 

b) Tregon llojet më të 
zakonshme të 
dështimeve, dhe 
metodat për 
parandalimin e tyre. 

 

- Kryen matje; 
- Identifikon 

probleme teknike; 
- Harton raport  me 

shkrim për gjendjen 
teknike te veglave 
dhe pajisjeve; 

- Zbaton standardet 
e profesionit ne 
punët e 
mirëmbajtjes; 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

 
 



Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të prodhuesit te dyerve dhe dritareve te aluminit dhe plastikes përfshijnë instrumente matëse me 
dorë (nonius, , shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash dhe 
dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve për dyer dhe dritare nga AL dhe PVC, makina ratifikuese dore, 
shpuese dore, aparat saldimi, stacioni i kompresorit, makina konvencionale dhe automatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi kryen mirëmbajtje të rregullt te makinës. Dëshmi se personi  pastron sipas 
manualit të përdoruesit të makinës. Dëshmi se personi përdor mjetet e nevojshme për mirëmbajtje dhe pastrim. 
Evidenca e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 

 
  



Funksioni 3:      Prodhimi, montimi, demontimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve nga alumini 
Ky funksion ka të bëj me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga alumini, përpunimin e pjesëve te dyerve dhe dritareve me makina 
konvencionale apo automatike, montimin e xhamave ne dyer dhe dritare, ambalazhimin dhe deponimin pjesët e përpunuara brenda 
vendit te punës, po ashtu demontimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve ne ambiente  te ndershme dhe kryerjen e llogaritjeve te 
thjeshta ekonomike. 
 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1. Përgatit veglat 

dhe pajisjet  për 

prodhimin e 

dyerve dhe 

dritareve nga 

alumini 

 

1. Skicoj vizatime te 
thjeshta dhe 
interpretojë vizatimet 
me saktësi dhe ne 
mënyre efikase dhe 
kryen  përpunimin e 
elementeve  duke 
shfrytëzuar llogaritje te 
thjeshta matematikore; 

2. Përzgjedh  makinën për 

prodhimin e pjesëve të 

punës;  

3. Përzgjedh 
gysmëfabrikatin nga 
alumini sipas kërkesave 
te punës në makinën 
përkatëse; 

4. Zgjedh regjimin e duhur 
të punës;  

5. Zgjedh veglat e 
nevojshme për prerje, 
frezim dhe shpim 

a) Interpreton skicat dhe 

vizatimet e thjeshta dhe 

interpretojë vizatimet me 

saktësi dhe ne mënyre 

efikase; 

b) Përzgjedh veglat dhe 
pajisjet e nevojshme për 
përpunimin e pjesëve te 
punës; 

c) Përshkruan  proceset 
teknologjike për të 
realizuar përpunimin e 
pjesëve standarde; 

d) Shpjegon instrumentet 

prerëse për prerje-sharritje 

, shpim dhe frezim; 

e) Tregon llojet e veglave 
dhe pajisjeve për prerje, 
frezim dhe shpim.   

f) Përshkruan rregullat e 
përgjithshme për 
mirëmbajtjen e makinave 
për prerje, frezim, shpim. 

- Lexon dhe 
interpreton skicat 
dhe vizatimet e 
thjeshta.  

- kryen llogaritje te 
thjeshta; 

- Përgatit vendin e 
punës; 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatit  makinën 
për pune; 

- Përgatit veglat për 
punë; 

- Zbaton standardet 
për siguri ne pune 
dhe ruajtje te 
mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 
 
 
 



bazuar në vizatimin e 
detajuar dhe verifikon 
gjendjen e tyre; 

6. Përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në 
vizatim të hollësishëm, 
në gjysëmfabrikatin e 
dhënë dhe në veglat 
prerës që duhet të 
përdoret;  

7. Zbaton standardet për 
siguri ne pune dhe 
ruajtje te mjedisit. 

 

(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

g) Përshkruan vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

h) Përshkruan proceset 
teknologjike të makinës 
prerëse, shpuese dhe 
frezuese; 

i) Tregon rregullat e sigurisë 
ne pune dhe ruajtje te 
mjedisit. 

2. Përpunon pjesët 

e dyerve dhe 

dritareve nga 

alumini. 

 

 
1. Vendosja e 

gjysmëfabrikantit ne 
makine; 

2. Fiksimi i 
gjysmëfabrikantit ne 
makinë; 

3. Vendosja e veglës ne 
makinë; 

4. Kryerja e operacionit te 
prerjes duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

5. Kryerja e operacionit te 
frezimit duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

a) Përshkruan mënyrat e 
vendosjes dhe fiksimit te  
gjysmëfabrikatit nga 
profile alumini ne makine; 

b) Tregon veglat prerëse qe 
përdorura për prerje, 
frezim dhe shpim ;  

c) Tregon makinat për 
prerje, frezim dhe shpim, 
parimet e tyre operative, 
struktura dhe sistemi i 
kontrollit; 

d) Përshkruan proceset 
teknologjike për të 
realizuar përpunimin e 
elementeve standarde 
për dyer dhe dritare te 

- Vendos dhe fikson 
gjysme fabrikantin e 
aluminit ne makinën 
përkatëse; 

- Vendos veglën 
prerëse për prerje 
te aluminit; 

- Rregullon makinat 
sipas regjimit të 
përpunimit; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 
prerje te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
alumini; 

- Kryen operacionet e 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



6. Kryerja e operacionit te 
shpimit duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

7. Lidhja e pjesëve te 
dyerve apo dritareve te 
aluminit- AL sipas 
kërkesave te punës 
(dyer te hyrjes, dyer 
ngritëse dhe 
rrëshqitëse, dyer 
ballkoni, dyer te 
brendshme, dritare me 
hapje paralele dhe ne 
kënd, dritare rrethore 
dhe këndore); 

8. Vendosa e panelit apo 
xhamit ne kornizën e te 
gjitha llojeve te dyerve 
nga alumini; 

9. Vendosja e xhamit ne te 
gjitha llojeve te 
dritareve nga alumini 

aluminit; 
e) Tregon rregullat e  

përgjithshme për 
mirëmbajtjen e makinës 
për prerje, frezim dhe 
shpim (lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

f) Përshkruan proceset 
terminologjia që ka të 
bëjë me prerjen, frezimi 
dhe shpimin, vendosjen e 
elementeve etj. (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

g) Tregon metodologjia e 
vendosjes se panelit ne te 
gjitha llojet e dyerve te 
aluminit; 

h) Tregon metodologjia e 
vendosjes se xhamit ne te 
gjitha llojet e dyerve  dhe 
dritareve te aluminit-AL. 

përpunimit me 
frezim te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
alumini; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 
shpim te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
alumini; 

- Monton elementet 
e dyerve dhe 
dritareve nga 
alumini; 

- Vendos panelin apo 
xhamat ne dyer apo 
dritare; 

- Zbaton standardet 
për siguri ne pune 
dhe ruajtje te 
mjedisit. 

3. Monton dyer 

dhe dritare nga 

alumini ne 

objekte te 

ndryshme  

 

1. Skicon formën 
përfundimtare te derës 
apo dritës; 

2. lexon vizatimin e punës 
për montimin e dyerve 
dhe dritareve nga 
alumini; 

3. Vendos derën apo 

a)  Përshkruan skicat dhe 
vizatimet e thjeshta; 

c)  Përshkruan metodat e 
montimit; 

d)  Tregon materialet e 
nevojshme për fiksim; 

e)  Tregon materiale për 
shtrëngim; 

- Skicon  formën 
përfundimtare te 
derës apo dritares ; 

- Matja e përmasave 
ku montohet dera 
apo dritareje nga 
alumini; 

- Siguron 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 



dritaren  nga alumini ne 
hapësirën për montim,  

4. Fikson sipas rregullave 
derën apo dritaren  nga 
alumini ne hapësirën 
për montim; 

5. Përforcon derën apo 
dritaren  nga alumini ne 
hapësirën për montim, 

6. Zbaton rregullat e 
ruajtjes se mjedisit dhe 
sigurisë ne pune; 

7. Njofton punëdhënësin 
apo punëmarrësin per 
punën e kryer. 

f)Tregon format e informatës 
kthyese; 

g) Përshkruan rregulloret mbi 
ruajtjen e mjedisit dhe 
sigurisë ne pune. 

 
 
 

dokumentacionin e 
nevojshëm; 

- Monton derën apo 
dritaren e aluminit, 

- Zbaton rregullat e 
ruajtjes se mjedisit 
dhe sigurisë ne 
pune. 

- Të manifestoj guxim dhe 
iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

4. Demonton apo 

riparon dyer dhe 

dritare nga 

alumini ne 

objekte te 

ndryshme  

 

1. Lexon vizatimin e punës; 
2. Kontrollon gjendjen e 

dyerve  për demontim 
ose riparim  

3. Zbaton procedurat për 
demontimin e dyerve  
dhe dritareve te aluminit 

4. Vlerëson gjendjen te 
dyerve apo dritareve te 
montuara; 

5. Riparon apo zëvendëson 
lidhjet, hermetizuesit, 
mëndeshat, dorezave 
dhe bravës dhe 
zëvendësimin e xhamit 
apo panelit ne dyer apo 

a)  Lexon vizatimin apo 
skemën e punës; 

b) Përshkruan  metodën e  
procese te punës; 

c)  Përshkruan procedurën  
dhe metodologjie për 
demontim; 

d) Përshkruan gjendjen 
aktuale te derës apo 
dritares dhe vendos per 
hapat pasues; 

e) Përshkruan defektet e 
mundshme ne dyer e 
dritare te aluminit; 

e)  Përshkruan rregulloret 
për siguri ne pune dhe 

- Skicon dhe lexon 
vizatimin e punës; 

- Verifikon gjendjen e 
dyerve dhe 
dritareve; 

- Demonton dyer dhe 
dritare nga objekte 
te ndryshme; 

- Krahason gjendjen e 
duhur me atë 
aktuale te dyerve 
apo dritareve te 
aluminit te 
montuara; 

- Riparon apo 
zëvendëson lidhjet, 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 



dritare; 
6. Zbaton rregullat e 

sigurisë dhe ruajtjes se 
mjedisit. 

ruajtje te mjedisit. 
 

hermetizuesit, 
mëndeshat, 
dorezave dhe 
bravës dhe 
zëvendësimin e 
xhamit apo panelit 
ne dyer apo dritare. 

 

5. Kryen llogaritje 

te thjeshta 

ekonomike 

 

1. Hulumton çmimet për 
gjysmëfabrikateve, 

2. Llogarit koston e 
materialeve shpenzuese 
( veglat prerëse, mjet 
për mirëmbajtje te 
pajisjeve dhe makinave, 
materiale sanitare, etj.); 

3. Llogarit koston e një 
dere apo dritare; 

4. Përgatit oferta dhe 
kërkesa 
 

 

a) Tregon metodat e 
kalkulimeve te çmimeve. 

- Hulumton çmimet 
për 
gjysmëfabrikateve; 

- Llogarit koston e 
materialeve te 
shpenzuese( veglat 
prerëse, mjet për 
mirëmbajtje te 
pajisjeve dhe 
makinave, materiale 
sanitare, etj.); 

- Llogarit koston e nje 
dere apo dritare. 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

6. Zbaton rregullat 

e sigurisë dhe 

ruajtjes se 

mjedisit. 

 
 

1. Zbaton rregulloret e 

brendshme ne vendin e 

punës; 

2. Përdor pajisjet për 

mbrojtje ne pune; 

3. Zbaton  rregullat e 

ruajtjes se mjedisit.  

a) Përshkruan rregulloret e 

brendshme ne vendin e 

punës; 

b) Shpjegon llojet e pajisjeve 

për mbrojtje ne pune; 

c) Tregon rregullat e ruajtjes 

se mjedisit. 

- Zbaton rregulloret e 

brendshme ne vendin 

e punës; 

- Përdor  pajisjeve për 

mbrojtje ne pune; 

- Zbaton  rregullat e 

ruajtjes se mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  



konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

7.  Ambalazhon 

dhe  deponon 

pjesët e 

përpunuara 

brenda vendit të 

punës. 

 

1. Pastron produktin 
përfunduar të punës; 

2. Largon grimcat metalike 
dhe mbetjet e tjera të 
përpunimit; 

3. Paketon-ambalazhon 
derën apo dritaren e 
prodhuar nga alumini; 

4. Deponon pjesën e 
përfunduar të punës në 
bazë të kërkesave të 
arritura sipas 
marrëveshjes;  

5. Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes se 
mjedisit. 

a) Metodologjia e pastrimit 
te produktit përfundimtar 
dhe mjedisit te punës; 

b) Paketimi dhe llojet e 
paketimi; 

c) Depot dhe llojet e 
depove; 

d) Transporti i produktit te 
gatshmen ne depo apo 
destinacioni 
përfundimtar; 

e) Baza ligjore për siguri ne 
pune dhe ruajtje te 
mjedisit. 

- Pastrimi i xhamit, 
panelit dhe kornizës 
se dyerve apo 
dritareve nga 
alumini; 

- Pastron vendin e 
punës nga mbetjet 
gjate procesit te 
montimi; 

- Përzgjedh llojin e 
materialit për 
paketim; 

- Paketon produktin 
final, 

- Deponon pjesën e 
përfunduar të punës 
në bazë të kërkesave 
të arritura sipas 
marrëveshjes; 

- Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



se mjedisit. 

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të prodhuesit te dyerve dhe dritareve te aluminit dhe plastikes përfshijnë instrumente matëse me 
dorë (nonius, , shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash dhe 
dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve për dyer dhe dritare nga alumini, gjysmëfabrikate profilesh te 
ndryshme, xhama, paneli, makina ratifikuese dore, shpuese dore, aparat saldimi, stacioni i kompresorit, makina konvencionale dhe 
automatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 
Evidenca/dëshmitë e performancës – Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi  skicon dhe lexon vizatimin e punës, 
përzgjedhë  veglat dhe makinat për prodhimin e pjesëve për dyer e dritare te AL, përzgjedh gjysmëfabrikatin ne baze te kërkesave 
për mbrojtje nga nxehtësia,zhurma, dizajnit te sipërfaqeve dhe lokacionit ku vendosen. Dëshmi se zgjedh instrumentet e nevojshme 
për prerje bazuar në vizatimin e detajuar dhe verifikon gjendjen e tyre, përcakton mënyrat optimale të prerjes, përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në vizatim të hollësishëm, në gjysmëfabrikatin e dhënë dhe në instrumentin prerës që duhet të përdoret.. 
Dëshmi se personi përpunon pjese për dyer e dritare te AL duke u bazuar në vizatimin e detajuar duke përdorur një makinë. Dëshmi 
se personi prodhon dyer dhe dritare nga AL  siç janë: dyer me hapje paralele, dyer ngritëse dhe rrëshqitëse, dyer ballkoni, dyer te 
brendshme, dritare rrethore dhe këndore  Dëshmi se personi monitoron procesin e punës - në rast të dështimit, e di se si duhet 
ndaluar puna ose funksionimi i makinës në mënyrë që dëmi i shkaktuar (gjendja teknike, konsumi i materialit të papërpunuar, etj) të 
jetë sa më i vogël. Kontrollon cilësinë e elementit të përfunduar të punës dhe në pajtueshmëri me dokumentacionin teknik.  Dëshmi 
se personi fikson gjysmëfabrikatin në makinë përkatëse duke zgjedhur regjimin e duhur. Dëshmi se personi ka përfunduar procesin e 
prodhimit te dyerve dhe dritareve te AL. Dëshmi se personi merr porosi nga konsumatori dhe i përpunon ato. Dëshmi se personi 
kryen llogaritje komerciale-përcaktimi i çmimit te gjysmëfabrikatit, çmimin e produktit. Dëshmi se personi zbaton rregullat e sigurisë 
dhe ruajtjes se mjedisit.  Dëshmi se personi deponon pjesën e përfunduar të punës në bazë të kërkesave të arritura sipas 
marrëveshjes, pastron makinën dhe rregullon vendin e punës pas përfundimit të punës. 
Dëshmitë e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
 
  



Funksioni 4:      Prodhimi, montimi, demontimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve nga PVC 
Ky funksion ka të bëj me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga PVC, përpunimin e pjesëve te dyerve dhe dritareve me makina 
konvencionale apo automatike, montimin e xhamave ne dyer dhe dritare, ambalazhimin dhe deponimin pjesët e përpunuara brenda 
vendit te punës, po ashtu demontimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve ne ambiente  te ndershme dhe kryerjen e llogaritjeve te 
thjeshta ekonomike. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1. Përgatit veglat 

dhe pajisjet  për 

prodhimin e 

dyerve dhe 

dritareve nga 

PVC 

 

1. Skicoj vizatime te 
thjeshta dhe 
interpretojë vizatimet 
me saktësi dhe ne 
mënyre efikase dhe 
kryen  përpunimin e 
elementeve  duke 
shfrytëzuar llogaritje te 
thjeshta matematikore; 

2. Përzgjedh  makinën për 

prodhimin e pjesëve të 

punës;  

3. Përzgjedh 
gysmëfabrikatin nga 
alumini sipas kërkesave 
te punës në makinën 
përkatëse; 

4. Zgjedh regjimin e duhur 
të punës;  

5. Zgjedh veglat e 
nevojshme për prerje, 
frezim dhe shpim 
bazuar në vizatimin e 

a) Interpreton skicat dhe 

vizatimet e thjeshta dhe 

interpretojë vizatimet me 

saktësi dhe ne mënyre 

efikase; 

b) Përzgjedh veglat dhe 
pajisjet e nevojshme për 
përpunimin e pjesëve te 
punës; 

c) Përshkruan  proceset 
teknologjike për të 
realizuar përpunimin e 
pjesëve standarde; 

d) Shpjegon instrumentet 

prerëse për prerje-

sharritje , shpim dhe 

frezim; 

e) Tregon llojet e veglave 
dhe pajisjeve për prerje, 
frezim dhe shpim.   

f) Përshkruan rregullat e 
përgjithshme për 
mirëmbajtjen e 
makinave për prerje, 

- Lexon dhe 
interpreton skicat 
dhe vizatimet e 
thjeshta.  

- kryen llogaritje te 
thjeshta; 

- Përgatit vendin e 
punës; 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatit  makinën 
për pune; 

- Përgatit veglat për 
punë; 

- Zbaton standardet 
për siguri ne pune 
dhe ruajtje te 
mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 
 
 
 



detajuar dhe verifikon 
gjendjen e tyre; 

6. Përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në 
vizatim të hollësishëm, 
në gjysëmfabrikatin e 
dhënë dhe në veglat 
prerës që duhet të 
përdoret;  

7. Zbaton standardet për 
siguri ne pune dhe 
ruajtje te mjedisit. 

 

frezim, shpim. 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

g) Përshkruan vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

h) Përshkruan proceset 
teknologjike të makinës 
prerëse, shpuese dhe 
frezuese; 

i) Tregon rregullat e 
sigurisë ne pune dhe 
ruajtje te mjedisit. 

2. Përpunon pjesët 

e dyerve dhe 

dritareve nga 

PVC. 

 

 
1. Vendosja e 

gjysmëfabrikantit ne 
makine; 

2. Fiksimi i 
gjysmëfabrikantit ne 
makinë; 

3. Vendosja e veglës ne 
makinë; 

4. Kryerja e operacionit te 
prerjes duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

5. Kryerja e operacionit te 
frezimit duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

6. Kryerja e operacionit te 

a) Përshkruan mënyrat e 
vendosjes dhe fiksimit te  
gjysmëfabrikatit nga 
profile PVC ne makine; 

b) Tregon veglat prerëse qe 
përdorura për prerje, 
frezim dhe shpim ;  

c) Tregon makinat për 
prerje, frezim dhe shpim, 
parimet e tyre operative, 
struktura dhe sistemi i 
kontrollit; 

d) Përshkruan proceset 
teknologjike për të 
realizuar përpunimin e 
elementeve standarde 
për dyer dhe dritare te 
PVC; 

- Vendos dhe fikson 
gjysme fabrikantin e 
aluminit ne makinën 
përkatëse; 

- Vendos veglën 
prerëse për prerje 
te PVC; 

- Rregullon makinat 
sipas regjimit të 
përpunimit; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 
prerje te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
PVC; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



shpimit duke 
përzgjedhur veglën dhe 
regjimin e përpunimit; 

7. Lidhja e pjesëve te 
dyerve apo dritareve te 
PVC sipas kërkesave te 

punës (dyer te hyrjes, 

dyer ngritëse dhe 
rrëshqitëse, dyer 
ballkoni, dyer te 
brendshme, dritare me 
hapje paralele dhe ne 
kënd, dritare rrethore 
dhe këndore); 

8. Vendosa e panelit apo 
xhamit ne kornizën e te 
gjitha llojeve te dyerve 
nga PVC; 

9. Vendosja e xhamit ne te 
gjitha llojeve te 
dritareve nga PVC 

e) Tregon rregullat e  
përgjithshme për 
mirëmbajtjen e makinës 
për prerje, frezim dhe 
shpim (lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

f) Përshkruan proceset 
teknologjike që ka të bëjë 
me prerjen, frezimi dhe 
shpimin, vendosjen e 
pjesëve etj. (në gjuhën 
amtare dhe të paktën në 
një gjuhë të huaj); 

g) Tregon metodologjia e 
vendosjes se panelit ne te 
gjitha llojet e dyerve te 
PVC; 

h) Tregon metodologjia e 
vendosjes se xhamit ne te 
gjitha llojet e dyerve  dhe 
dritareve te PVC. 

frezim te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
PVC; 

- Kryen operacionet e 
përpunimit me 
shpim te 
elementeve për 
dyer e dritare nga 
PVC; 

- Monton elementet 
e dyerve dhe 
dritareve nga PVC; 

- Vendos panelin apo 
xhamat ne dyer apo 
dritare; 

- Zbaton standardet 
për siguri ne pune 
dhe ruajtje te 
mjedisit. 

3. Monton dyer dhe 

dritare nga PVC ne 

objekte te 

ndryshme  

 

1. Skicon formën 
përfundimtare te derës 
apo dritës; 

2. lexon vizatimin e punës 
për montimin e dyerve 
dhe dritareve nga PVC; 

3. Vendos derën apo 
dritaren  nga alumini ne 
hapësirën për montim,  

4. Fikson sipas rregullave 

a)  Përshkruan skicat dhe 
vizatimet e thjeshta; 

c)  Përshkruan metodat e 
montimit; 

d)  Tregon materialet e 
nevojshme për fiksim; 

e)  Tregon materiale për 
shtrëngim; 

f)Tregon format e informatës 
kthyese; 

- Skicon  formën 
përfundimtare te 
derës apo dritares ; 

- Matja e përmasave 
ku montohet dera 
apo dritareje nga 
alumini; 

- Siguron 
dokumentacionin e 
nevojshëm; 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 



derën apo dritaren  nga 
alumini ne hapësirën për 
montim; 

5. Përforcon derën apo 
dritaren  nga PVC ne 
hapësirën për montim, 

6. Zbaton rregullat e 
ruajtjes se mjedisit dhe 
sigurisë ne pune; 

7. Njofton punëdhënësin 
apo punëmarrësin per 
punën e kryer. 

g) Përshkruan rregulloret mbi 
ruajtjen e mjedisit dhe 
sigurisë ne pune. 

 
 
 

- Monton derën apo 
dritaren e aluminit, 

- Zbaton rregullat e 
ruajtjes se mjedisit 
dhe sigurisë ne 
pune. 

përgjegjësive 
- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

4. Demonton apo 

riparon dyer dhe 

dritare nga alumini 

ne objekte te 

ndryshme  

 

1. Lexon vizatimin e 
punës; 

2. Kontrollon gjendjen e 
dyerve  për demontim 
ose riparim  

3. Zbaton procedurat për 
demontimin e dyerve  
dhe dritareve te 
aluminit 

4. Vlerëson gjendjen te 
dyerve apo dritareve te 
montuara; 

5. Riparon apo 
zëvendëson lidhjet, 
hermetizuesit, 
mëndeshat, dorezave 
dhe bravës dhe 
zëvendësimin e xhamit 
apo panelit ne dyer apo 

a)  Lexon vizatimin apo 
skemën e punës; 

b) Përshkruan  metodën e  
procese te punës; 

c)  Përshkruan procedurën  
dhe metodologjie për 
demontim; 

d) Përshkruan gjendjen 
aktuale te derës apo 
dritares dhe vendos per 
hapat pasues; 

e) Përshkruan defektet e 
mundshme ne dyer e 
dritare te aluminit; 

e)  Përshkruan rregulloret 
për siguri ne pune dhe 
ruajtje te mjedisit. 

 

- Skicon dhe lexon 
vizatimin e punës; 

- Verifikon gjendjen e 
dyerve dhe 
dritareve; 

- Demonton dyer dhe 
dritare nga objekte 
te ndryshme; 

- Krahason gjendjen e 
duhur me atë 
aktuale te dyerve 
apo dritareve te 
aluminit te 
montuara; 

- Riparon apo 
zëvendëson lidhjet, 
hermetizuesit, 
mëndeshat, 
dorezave dhe 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



dritare; 

6. Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes se 
mjedisit. 

bravës dhe 
zëvendësimin e 
xhamit apo panelit 
ne dyer apo dritare. 

5. Kryen llogaritje 

te thjeshta 

ekonomike 

 

1. Hulumton çmimet për 
gjysmëfabrikateve, 

2. Llogarit koston e 
materialeve 
shpenzuese ( veglat 
prerëse, mjet për 
mirëmbajtje te 
pajisjeve dhe 
makinave, materiale 
sanitare, etj.); 

3. Llogarit koston e nje 
dere apo dritare; 

4. Përgatit oferta dhe 
kërkesa 

 
 

a) Tregon metodat e 

kalkulimeve te 

çmimeve. 

- Hulumton çmimet 
për 
gjysmëfabrikateve; 

- Llogarit koston e 
materialeve te 
shpenzuese( veglat 
prerëse, mjet për 
mirëmbajtje te 
pajisjeve dhe 
makinave, materiale 
sanitare, etj.); 

- Llogarit koston e nje 
dere apo dritare. 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

6. Zbaton 

rregullat e 

sigurisë dhe 

ruajtjes se 

mjedisit. 

 
 

1. Zbaton rregulloret e 

brendshme ne vendin e 

punës; 

2. Përdor pajisjet për 

mbrojtje ne pune; 

3. Zbaton  rregullat e 

ruajtjes se mjedisit.  

a) Përshkruan rregulloret e 

brendshme ne vendin e 

punës; 

b) Shpjegon llojet e 

pajisjeve për mbrojtje ne 

pune; 

c) Tregon rregullat e 

ruajtjes se mjedisit. 

- Zbaton rregulloret e 

brendshme ne vendin 

e punës; 

- Përdor  pajisjeve për 

mbrojtje ne pune; 

- Zbaton  rregullat e 

ruajtjes se mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 



iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
7.  Ambalazhon 

dhe  deponon 

pjesët e 

përpunuara 

brenda vendit të 

punës. 

 

1. Pastron produktin 
përfunduar të punës; 

2. Largon grimcat metalike 
dhe mbetjet e tjera të 
përpunimit; 

3. Paketon-ambalazhon 
derën apo dritaren e 
prodhuar nga alumini; 

4. Deponon pjesën e 
përfunduar të punës në 
bazë të kërkesave të 
arritura sipas 
marrëveshjes;  

5. Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes se 
mjedisit. 

a) Metodologjia e pastrimit 
te produktit përfundimtar 
dhe mjedisit te punës; 

b) Paketimi dhe llojet e 
paketimi; 

c) Depot dhe llojet e 
depove; 

d) Transporti i produktit te 
gatshmen ne depo apo 
destinacioni 
përfundimtar; 

e) Baza ligjore për siguri ne 
pune dhe ruajtje te 
mjedisit. 

- Pastrimi i xhamit, 
panelit dhe kornizës 
se dyerve apo 
dritareve nga PVC; 

- Pastron vendin e 
punës nga mbetjet 
gjate procesit te 
montimi; 

- Përzgjedh llojin e 
materialit për 
paketim; 

- Paketon produktin 
final, 

- Deponon pjesën e 
përfunduar të punës 
në bazë të kërkesave 
të arritura sipas 
marrëveshjes; 

- Zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes 
se mjedisit. 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

 
 
 



Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të prodhuesit te dyerve dhe dritareve te aluminit dhe plastikes përfshijnë instrumente matëse me 
dorë (nonius, , shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash dhe 
dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve për dyer dhe dritare nga alumini, gjysmëfabrikate profilesh te 
ndryshme, xhama, panele, makina ratifikuese dore, shpuese dore, aparat saldimi, stacioni i kompresorit, makina konvencionale dhe 
automatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 
Evidenca/dëshmitë e performancës – Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi  skicon dhe lexon vizatimin e punës, 
përzgjedhë  veglat dhe makinat për prodhimin e pjesëve për dyer e dritare te PVC, përzgjedh gjysmëfabrikatin ne baze te kërkesave 
për mbrojtje nga nxehtësia,zhurma, dizajnit te sipërfaqeve dhe lokacionit ku vendosen. Dëshmi se zgjedh instrumentet e nevojshme 
për prerje bazuar në vizatimin e detajuar dhe verifikon gjendjen e tyre, përcakton mënyrat optimale të prerjes, përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në vizatim të hollësishëm, në gjysmëfabrikatin e dhënë dhe në instrumentin prerës që duhet të përdoret.. 
Dëshmi se personi përpunon pjese për dyer e dritare te PVC duke u bazuar në vizatimin e detajuar duke përdorur një makinë. 
Dëshmi se personi prodhon dyer dhe dritare nga PVC  siç janë: dyer me hapje paralele, dyer ngritëse dhe rrëshqitëse, dyer ballkoni, 
dyer te brendshme, dritare rrethore dhe këndore  Dëshmi se personi monitoron procesin e punës - në rast të dështimit, e di se si 
duhet ndaluar puna ose funksionimi i makinës në mënyrë që dëmi i shkaktuar (gjendja teknike, konsumi i materialit të papërpunuar, 
etj) të jetë sa më i vogël. Kontrollon cilësinë e elementit të përfunduar të punës dhe në pajtueshmëri me dokumentacionin teknik.  
Dëshmi se personi fikson gjysmëfabrikatin në makinë përkatëse duke zgjedhur regjimin e duhur. Dëshmi se personi ka përfunduar 
procesin e prodhimit te dyerve dhe dritareve te AL. Dëshmi se personi merr porosi nga konsumatori dhe i përpunon ato. Dëshmi se 
personi kryen llogaritje komerciale-përcaktimi i çmimit te gjysmëfabrikatit, çmimin e produktit. Dëshmi se personi zbaton rregullat e 
sigurisë dhe ruajtjes se mjedisit.  Dëshmi se personi deponon pjesën e përfunduar të punës në bazë të kërkesave të arritura sipas 
marrëveshjes, pastron makinën dhe rregullon vendin e punës pas përfundimit të punës. 
Dëshmitë e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 


