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Nxënësi është i aftë: 
 
 të organizojë vendin e punës; 
 të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës; 
 të respektojë standardet e profesionit; 
 të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit; 
 të lexojë dhe interpretojë skema të thjeshta të objekteve të ndryshme prej druri; 
 të ndihmojë në përgatitjen e vendit të punës për realizimin e punimeve të objekteve 

prej druri; 
 të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e duhura për punime të thjeshta 

zdrukthëtare me vegla dore dhe mjete elektrike të dorës; 
 të kryejë matje dhe shënime të thjeshta në elementet prej druri; 
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat dhe pajisjet e punës në punimet e thjeshta 

zdrukthëtare; 
 të kryejë punime të thjeshta zdrukthëtare me vegla dore: sharrë, zdrukth, dalta; 
 të kryejë punime të thjeshta zdrukthëtare me vegla dore për axhustim dhe shpime; 
 të kryejë punime të thjeshta zdrukthëtare me mjete të mekanizuara të dorës; 
 të kryejë punime të thjeshta me makina bazë të përpunimit të drurit; 
 të realizojë punime të thjeshta veshje me teni, letër dhe PVC; 
 të përgatisë sipërfaqen për ngjitje; 
 të realizojë punime të thjeshta ngjitjeje; 
 të përgatisë sipërfaqen për lyerje; 
 të realizojë punime të thjeshta të lyerjes; 
 të realizoje aplikime në dru të lëndëve kimike për ta mbrojtur atë; 
 të vendosë aksesorë të thjeshtë metalikë në objekte me bazë druri; 
 të kryejë montime të thjeshta në objekte me bazë druri; 
 të kryejë punime të thjeshta me prodhime gjysmë të gatshme prej druri; 
 të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit. 
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The student becomes is able to: 
 
 To organize the work place. 
 To use and maintain the work tools and materials. 
 To respect the professional standards. 
 To interpret the technical documentation.  
 To read and interpret simple drawings of wooden objects. 
 To help with preparing the workspace for producing wooden objects. 
 To select the tools, equipment, and materials for simple carpentry works, using 

mechanics and electrical hand tools. 
 Make simple measurements and markings in wooden elements. 
 Use and maintain work tools and equipment in carpentry. 
 Make simple carpentry manual works using saws, planes, chisels, etc. 
 Make simple carpentry works using manual tools for fittings and drilling. 
 Make simple carpentry works using mechanized manual tools for sawing, 

straightening, profiling, and drilling.  
 Make simple works using basic wood processing tools. 
 Make simple dressing works using wires, paper, and plastic. 
 Prepare the wood surface for gluing. 
 Make simple gluing works. 
 Prepare the wood surface for painting. 
 Make simple painting works. 
 Apply chemical substances on wood for protection purposes.   
 Install simple metallic accessories on wood-based objects. 
 Make simple fittings in wooden-based objects. 
 Make simple works in the production of semi-finished wooden products. 
 To apply the rules of occupational safety and environmental protection. 

 


