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Nxënësi është i aftë: 
 
 të organizojë vendin e punës; 
 të bëjë përzgjedhjen e materialeve, veglave dhe pajisjeve të punës; 
 të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës; 
 të zbatojë standardet e profesionit; 
 të zbatojë rregullat e higjienës dhe të mbrojtjes së mjedisit; 
 të zbatojë rregullat e sigurimit teknik; 
 të lexojë skemat e thjeshta elektrike; 
 të vizatojë skemat e thjeshta elektrike; 
 të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit; 
 të kryejë matje dhe kontrolle në qarqe elektrikë dhe elektronike; 
 të kryejë punime të ndryshme axhusterie për veprimtarinë e elektronikës; 
 të kryejë instalimin e skemave elektrike; 
 të  kryejë instalime të thjeshta elektrike dhe të telefonisë brenda dhe jashtë murit; 
 të riparojë pajisje të thjeshta elektronike dhe të telekomunikacionit; 
 të instalojë antenën televizive dhe atë satelitore marrëse; 
 të ndërtojë një rrjet të thjeshtë kabllor telefonik; 
 të realizojë skema të thjeshta elektronike; 
 të kryejë tokëzimin mbrojtës në ndërtesa. 
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The student is able to: 
 
 Organize the work place. 
 Select the work materials, tools and equipment. 
 Use and maintain the work tools and materials. 
 Apply the professional standards. 
 Apply the rules of hygiene and environment protection. 
 Apply rules of technical safety. 
 Read simple electrical drawings. 
 Draw simple electrical drawings. 
 Interpret technical documentation.  
 Measure and check electrical and electronic circuits  
 Make different fitting works for electronic activities. 
 Implement electrical installation schemes. 
 Make simple electronic and telephonic installations inside and outside walls. 
 Make simple repairs of electronic and telecommunication equipment. 
 Install tv antennas and reception satellite antennas. 
 Design a simple cable telephone network. 
 Make simple electronic drawings. 
 Carry out the protecting electrical earthing in buildings. 

 
 
 
 


