
Titulli i kualifikimit: Bujqësi 

Qëllimi i këtij moduli është t’u mundësojë nxënësve të punojnë si asistent punëtor i kulturave të 

fermës, në prodhimin e perimeve:  

 

Moduli 1: Përgatitja e punës dhe manipulimi me veglat dhe paisjet e punës 

Moduli 2: Rritja e perimeve 

Moduli 3: Vjelja dhe deponimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulli i kualifikimit: Bujqësi 

Moduli 1: Përgatitja e punës dhe manipulimi me vegla e pasije të punës  

Data e publikimit: XX.XX.XXXX 

Niveli në KKK: Niveli II  

Vlera e kredive: XX Kredi (XXX orët mësimore)  

Access Statement:   

Hyrej në modul: 

 

Pas përfundimit të këtij moduli nxënësi, nën mbikëqyrje, do të jetë në gjendje të 

realizojë punën përgatitore me veglat e punës dhe makinat e nevojshme. Nxënësi 

është në gjendje të lexojë dhe kuptojë planin e punës dhe orarin kohor dhe, 

gjithashtu nxënësi vepron në përputhje me masat themelore të sigurisë dhe me 

rregullat e higjienës.  

Rezultatet Mësimore  

Pas përfundimit të modulit, nxënësi do të jetë në gjendje të:  

RM1 

lexojë dhe kuptojë planin e punës 

RM2 

përgatisë për punë veglat e nevojshme të punës dhe makinat 

RM3 

punojë nën kushtet e rregullave të higjienës si dhe atyre shëndetësore 

 

RM-të Moduli 1 – Kriteret e performancës 

RM1 - Të lexojë planin e punës (përfshier këtu edhe orarin e kohës) 

- Të përshkruajë paisjet e punës që nevoiten për të performuar detyrat e përshkruara në planin e 

punës 

- T’i përmbahet planit të caktuar të punës 

RM2 - Të identifikojë dhe përzgjedhë saktë paisjet, veglat e dorës dhe makinat 

- Të përgatisë dhe, nën mbikëqyrje, të nisë të përdorë paisjet veglat e dorës  dhe makinat 

- Të lajë dhe pastrojë paisjet e punës, veglat e dorës dhe makinat 

RM3 - Të përshkruajë rregullat e sigurisë në hapësirën e tij/ e saj të punës (përfshirë këtu edhe uniformën 

mbrojtëse)  

- Të identifikojë rreziqe të mundshme, rreziqe në siguri dhe shëndet si dhe të ndërmarrë hapat e 

duhur 

- Të përshkruajë rregullat themelore të ndihmës së parë 

- Të përshkruajë standardet e higjienës 



- Të spjegojë hapat e pastrimit dhe desinfektimit të vendit të punës si dhe të paisjeve të punës 

- Të spjegojë rregullat e ndarjes së mbetjeve 

- Të cekë rregullat sa i përket higjienës personale në hapësirën e punës 

 

RM-të Moduli 1 – Vargu i deklaratave Range Statement 

RM2 Paisje të zakonshme, vegla, makina, instrumente për bujqësi 

 

RM-të Moduli 1 – Kërkesat e dëshmuara Evidence Requirements 

RM1 - Dëshmi në formë të shkruar dhe/ apo me gojë që nxënësi mund të përshkruajë se si do të organizojë 

punën bazuar në planin e punës 

RM2 - Nxënësi performon në bazë të një situatë reale të punës 

RM3 - Dëshmi në formë të shkruar dhe/ apo me gojë se nxënësi mund të përshkruajë rregullat e higjienës 

dhe shëndetit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titulli i kualifikimit: Bujqësi 

Moduli 2: Rritja e perimeve 

Data e publikimit: XX.XX.XXXX 

Niveli në KKK: Niveli II  

Vlera e kredive: XX Kredi (XXX orët mësimore)  

Access Statement:   

Hyrje në modul: 

 

Në këtë modul nxënësit do të përfitojnë njohuritë kryesore bazë, të cilat kërkohen 

për rritjen e perimeve. Për këtë qëllim nxënësit do të fitojnë njohuri si të përdorin 

veglat e dorës, të mbjellin perimet, të largojë barërat e këqija si dhe elementet tjera 

bazë për mbrojtjen e bimëve.  

Rezultatet Mësimore  

Pas përfundimit të modulit, nxënësi do të jetë në gjendje të:  

RM1 

përgatisë tokën për mbjellje  

RM2 

mbjellë kulturat 

RM3 

mirëmbajë kulturat gjatë procesit të vegjetimit 

 

RM-të Moduli 2 – Kriteret e performancës 

RM1 - Të përgadisë nagstrën për perime (në thellësinë dhe taksturën e duhur)  

- Të numërojë llojet e zakonshme rajonale të bimëve dhe perimeve  

- Të cekë format më të zakonshme gjeometrike për mbjellje 

- Të përdorë veglat e duhura të dorës 

- Të spjegojë funksionin e plehërave 

RM2 - Të mbjellë kulturat nën mbikëqyrje 

- Të mbjellë fidanet nën mbikëqyrje 

- Të rradhisë materialet më të zakonshme ndihmëse dhe ato të prodhimit 

- Të ujisë lloje të ndryshme të bimëve në mënyrë të duhur (në përputhje me udhëzimet e dhëna) 



RM3 - Të tregojë sit ë largojë barërat e këqija me mjetet e duhura të punës 

- Të përshruajë dhe tregojë masat e duhura për mbrojtjen e bimëve 

- Të identifikojë dëmtuesit më të zakonshëm 

 

RM-të Moduli 2 – Vargu i deklaratave Range Statement 

RM1 Të gjitha llojet e veglave të punës dhe hapësira për përgatitjen e ngastrave për perime 

RM2 Të gjitha llojet e veglave të punës për mbjellje si dhe bimët më të zakonshme 

RM3 Të gjitha llojet e veglave të punës për largimin e barërave të këqija 

 

RM-të Module 2 - Kërkesat e dëshmuara Evidence Requirements 

RM1 - Dëshmi në formë të shkruar dhe/ ose me gojë se nxënësi mund të përshkruajë kushtet për 

përgatitjen e ngastrave për perime dhe të performojë në bazë të një situate reale të punës 

RM 2 - Dëshmi në formë të shkruar dhe/ ose me gojë se nxënësi mund të përshkruajë kushtet për mbjelljen 

e fidaneve dhe të performojë në bazë të një situate reale të punës 

RM3 - Dëshmi në formë të shkruar dhe/ ose me gojë se nxënësi mund të përshkruajë kushtet për largimin e 

barërave të këqija dhe të performojë në bazë të një situate reale të punës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titulli i kualifikimit: Bujqësi 

Moduli 3: Harvesting & Storage 

Data e publikimit: XX.XX.XXXX 

Niveli në KKK: Niveli II  

Vlera e kredive: XX Kredi (XXX orët mësimore)  

Access Statement:   

Hyrje në modul: 

 

Me përfundimin e këtij  moduli nxënësi do të jetë në gjendje të performojë teknikat 

mbledhjes dhe vjeljes si dhe rregullat bazë të ngarkimit dhe deponimit të perimeve.  

Rezultatet Mësimore  

Pas përfundimit të modulit, nxënësi do të jetë në gjendje të:  

RM1 

vjelë perimet e pjekura  

RM2 

kryejë detyrat pas vjeljes dhe të deponojë perimet në mënyrë të duhur 

 

 

RM-të Moduli 3 – Kriteret e performancës 

RM1 - Të tregojë teknikat e mbledhjes dhe të vjeljes 

- Të përdorë mjete për vjelje 

- Të largojë perimet e dëmtuara 

- Të identifikojë klasat kryesore 

- Të klasifikojë madhësinë dhe klasën 

RM2 - Të identifikojë kontejnerët e duhur për perime të ndryshme 

- Të identifikojë klasat e duhura 

- T’i klasifikojë bazuar në madhësinë dhe klasën dhe të përgatisë perimet për treg 

- Të kryejë ngarkimin dhe shkarkimin me kontejnerë dhe makina transporti 

- Të vendosë kontejnerët, kutitë, thasët dhe material tjera të ngjajshme në lokacionin e duhur 

- Të spjegojë nevojën e deponimit të perimeve të ndryshme në hapësira të ndryshme të deponimit 



- Të përshkruaj rregullat e kompostimit 

- Të përshkruajë rregullat e ndarjes së mbetjeve 

 

RM-të Moduli 3 – Vargu i deklaratave Range Statement 

RM1 Paisje të zakonshme, vegla, makina, instrumente për vjelje 

RM2 Paisje të zakonshme, vegla, makina, instrumente për realizimin e detyrave gjatë procesit të pas vjeljes si 

dhe deponimi i perimeve 

 

RM-të Moduli 3 – Kërkesat e dëshmive  

RM1 - Nxënësi performon në një situatë reale të punës 

RM2 - Dëshmi në formë të shkruar dhe/ ose me gojë se nxënësi mund të përshkruajë kushtet e deponimit, 

ndarjes së mbetjeve dhe kompostimi, si dhe njëkohësisht të performojë në një situatë reale të punës.  

 

 



Titulli i kualifikimit: Asistent i përpunuesit të 

prodhimeve ushqimore (Arsimi me nevoja të veçanta) 

Qëllimi i këtij moduli është t’u mundësojë nxënësve të punojnë si pjesë e integruar e ekipit për 

përpunimin e ushqimit. 

 

Moduli 1: Njohuri bazike për përpunimin e ushqimit   

Moduli 2: Manipulimi i makinerisë & pajisjeve në industrinë ushqimore   

Moduli 3: Përpunimi dhe finalizimi i ushqimit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titulli i kualifikimit: Teknologji e përpunimit të ushqimit  

Moduli 1: Njohuri bazike për përpunimin e ushqimit 

Data e publikimit: XX.XX.XXXX 

Niveli i KKK: Niveli II  

Vlera e kredive: XX Kredi (XXX orë mësimdhënie dhe të nxënë)  

Deklarata e pranimit/ Access 

Statement:  

 

Hyrja e modulit: 

 

Në këtë njësi nxënësit do të arrijnë disa njohuri kyçe bazike që kërkohen në 

industrinë e përpunimit të ushqimit. Për këtë qëllim, nxënësit do të fitojnë njohuri për 

pranimin e mallit, ruajtjen e mallit dhe në fund pastrimin dhe prerjen e perimeve, 

frutave dhe mishit. 

Rezultatet Mësimore  

Me përfundimin e modulit nxënësi duhet të jetë në gjendje të: 

RM1 

dijë rregullat bazë për pranimin e mallit  

RM2 

dijë mënyrat më të zakonshme të pastrimit, qërimit dhe prerjes së frutave dhe perimeve shtëpiake  

RM3 

dijë mënyrat më të zakonshme për larjen dhe prerjen e mishit  

RM4 

deponojë të gjitha produktet ushqimore në vendin e duhur dhe në kushtet e duhura 

 

RM Moduli 1 – Kriteret e performances  

RM1 - Përshkruan kushtet për pranimin e mallit (lëndës së parë …) nga fermerët dhe furnizuesit  

- Shpjegon kontrollin e cilësisë së lëndës së parë nën kushte të caktuara me precizitet  

RM2 - Identifikon llojet më të zakonshme të frutave dhe perimeve  

- Shpjegon mënyrat e ndryshme të pastrimit të frutave dhe perimeve 

- Përshkruan format më të zakonshme të qërimit dhe prerjes së frutave dhe perimeve 



RM 3 - Emëron llojet më të zakonshme të mishit në Kosovë 

- Përshkruan se si lahet dhe provohet mishi  

- Liston mënyrat më të zakonshme të prerjes së mishit 

- Përshkruan se si bluhet mishi  

RM4 - Përshkruan llojet bazë të deponimit (etiketimi, afati i përdorimit, ftohja, tharja …) 

- Kupton dhe shpjegon nevojën për ruajtjen e grupeve të ndryshme të ushqimit në vende të ndryshme 

në depo. 

 

RM Moduli 1 - Range Statement 

RM4 Të gjitha llojet e depove: depo për ftohje, depo për tharje, depo për ngrirje 

 

RM  Module 1 – Kërkesat për evidentim të vlerësimit  

RM1 - Evidencë me shkrim dhe/ose verbale se nxënësi mund të përshkruajë kushtet për pranimin e mallit 

dhe pikat më të rëndësishme të sigurimit të cilësisë së lëndës së parë  

RM 2 
- Evidencë me shkrim dhe/ose verbale se nxënësi mund të emërojë frutat dhe perimet më 

të zakonshme si dhe format për pastrimin dhe përpunimin e tyre 

RM 2 - Evidencë me shkrim dhe/ose verbale se nxënësi mund të emërojë llojet më të zakonshme të 

mishit në Kosovë dhe format e pastrimit dhe përpunimit të tij  

RM 4 - Evidencë me shkrim dhe/ose verbale se nxënësi mund të përshkruajë mënyrat bazë të 

deponimit për grupe të ndryshme të produkteve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titulli i kualifikimit: Teknologji e përpunimit të ushqimit 

Moduli 2: Manipulimi i makinerisë & pajisjeve në industrinë ushqimore  

Data e publikimit: XX.XX.XXXX 

Niveli i KKK: Niveli II  

Vlera e kredive: XX kredi (XXX orë mësimdhënie dhe të nxënë)  

Deklarata e pranimit/ Access 

Statement:  

 

Hyrja e modulit: 

 

Me përfundimin e këtij moduli nxënësi do të jetë në gjendje të kryejë punë 

përgatitore me pajisje dhe makineri të zakonshme nën mbikëqyrje. Nxënësi zbaton 

rregulloret për siguri dhe higjienë në punë. 

Rezultatet Mësimore  

Me përfundimin e modulit nxënësi duhet të jetë në gjendje të: 

RM1 

përgatit pajisjet & makineritë e zakonshme për punë  

RM2 

punon duke aplikuar rregulloret për higjienë dhe shëndet në punë  

RM3 

lexon dhe kupton planin e punës  

 

 

RM-të  Moduli 2 – Kriteret e performances  

RM1 - Identifikon dhe përzgjedh pajisjet dhe makineritë e duhura  

- Përgatit dhe starton pajisjet për punë nën mbikëqyrje  

- Lanë dhe pastron pajisjet e punës 

RM2 - Përshkruan rregulloret e sigurisë në vendin e punës  

- Identifikon rreziqet e mundshme për siguri dhe shëndet dhe ndërmerr hapat e duhur  

- Përshkruan rregullat bazike të ndihmës së parë 

- Din për standardet mbi higjienën  

- Din hapat për pastrimin dhe dezinfektimin e vendit të punës  



- Din rregullat për ndarjen e mbeturinave  

- Emëron rregullat për higjienë personale në vendin e punës 

RM3 - Lexon planin e punës (përfshirë orarin) 

- Përshkruan pajisjet e punës që nevojiten për kryerjen e detyrave nga plani i punës  

- I përmbahet planit të punës  

 

RM-të Moduli 2 - Range Statement 

RM1 Pajisjet, stabilimentet, veglat, makinat dhe instrumentet e zakonshme për përpunimin e ushqimit  

 

RM-të Module 2 - Kërkesat për evidentim të vlerësimit  

RM1 - Nxënësi performon në situatë reale të punës  

RM2 - Evidencë me shkrim dhe/ose verbale se nxënësi mund të përshkruaj rregulloret për shëndet dhe 

higjienë  

RM3 - Evidencë me shkrim dhe/ose verbale se nxënësi mund të përshkruaj se si organizohet puna me plan 

të punës  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Titulli i kualifikimit: Teknologjia e përpunimit të ushqimit  

Moduli 3: Përpunimi dhe finalizimi i ushqimit  

Data e publikimit: XX.XX.XXXX 

Niveli i KKK: Niveli II  

Vlera e kredive: XX Kredi (XXX orë mësimdhënie dhe të nxënë)  

Deklarata e pranimit/ Access 

Statement:  

 

Hyrja e modulit: 

 

Me përfundimin e këtij moduli, nxënësi do të jetë në gjendje të performojë procese 

teknike dhe teknologjike për përpunimin e qumështit, mishit, produkteve të 

drithërave, konservimin e produkteve të pemëve dhe perimeve, vezëve dhe mjaltit. 

Rezultatet Mësimore  

Me përfundimin e modulit nxënësi duhet të jetë në gjendje të: 

RM1 

asiston në proceset e përpunimit të qumështit  

RM2 

asiston në proceset e përpunimit të mishit 

RM3 

asiston në proceset e përpunimit të produkteve të drithërave  

RM4 

asiston në proceset e përpunimit dhe paketimit të produkteve të frutave dhe perimeve 

RM5 

asiston në proceset e përpunimit të vezëve dhe mjaltit  

 

RM-të Moduli 3 – Kriteret e përforancës  

RM1 - Filtron qumështin  

- Asiston në përgatitjen e jogurtit  

- Kryen përgatitjen e gjalpit dhe mazës nën mbikëqyrje 



- Asiston në përgatitjen e djathit 

- Asiston në përgatitjen e produkteve tradicionale të qumështit  

- Ambalazhon, etiketon dhe paketon qumështin dhe produktet e tij në mënyrën e duhur 

LO2 - Kryen para-përpunimin e mishit nën mbikëqyrje  

- Asiston në përgatitjen e mishit të bluar dhe burgerëve  

- Asiston në përgatitjen e llojeve të suxhukut  

- Asiston në përgatitjen e proshutës dhe misit të tymosur  

- Asiston në përgatitjen e sallamit dhe suxhukut  

- Ambalazhon, etiketon dhe paketon mishin dhe produktet e tij në mënyrën e duhur 

LO3 - Pastron lëndën e parë të drithit  

- Asiston në prodhimin e miellit  

- Asiston në prodhimin e bukës dhe ëmbëlsirave  

- Asiston në prodhimin e pastave 

- Asiston në prodhimin e biskotave  

- Asiston në prodhimin e ushqimit tradicional me miell  

- Asiston në prodhimin e tortave me miell  

- Ambalazhon, etiketon dhe paketon produktet e drithërave në mënyrën e duhur 

LO4 - Pastron lëndën e parë të frutave dhe perimeve  

- Asiston në prodhimin e lëngjeve  

- Asiston në prodhimin e marmelatës  

- Asiston në prodhimin e kompotit dhe reçelit   

- Asiston në prodhimin e produkteve të konservuara  

- Asiston në prodhimin e uthullës  

- Deponon frutat dhe perimet si dhe produktet e tyre në mënyrën e duhur 

LO5 - Paketon, deponon, transporton dhe shpërndan vezët në mënyrën e duhur  

- Paketon dhe deponon mjaltin në mënyrën e duhur 

 

RM-të Moduli 3 - Range Statement 

RM1 Pajisjet, stabilimentet, veglat, makinat dhe instrumentet e zakonshme për përpunimin e ushqimit 

RM2 Pajisjet, stabilimentet, veglat, makinat dhe instrumentet e zakonshme për përpunimin e ushqimit 

RM3 Pajisjet, stabilimentet, veglat, makinat dhe instrumentet e zakonshme për përpunimin e ushqimit 

RM4 Pajisjet, stabilimentet, veglat, makinat dhe instrumentet e zakonshme për përpunimin e ushqimit 

RM5 Pajisjet, stabilimentet, veglat, makinat dhe instrumentet e zakonshme për përpunimin e ushqimit 

 



 

RM-të Moduli 3 - Kërkesat për evidentim të vlerësimit 

RM1 - Nxënësi performon në një situatë reale të punës  

RM2 - Nxënësi performon në një situatë reale të punës 

RM3 - Nxënësi performon në një situatë reale të punës 

RM4 - Nxënësi performon në një situatë reale të punës 

RM5 - Nxënësi performon në një situatë reale të punës 

 

 


