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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 respektojë rregullat e higjienës dhe të mbrojtjes së mjedisit; 
 të zbatojë rregullat e sigurimit teknik; 
 të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë; 
 të lexojë skemat e thjeshta elektrike; 
 të vizatojë skemat e thjeshta elektrike; 
 të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit; 
 të kryejë matje të thjeshta për veprimtarinë e elektroteknikës; 
 të bëjë përzgjedhjen e materialeve, veglave dhe pajisjeve të punës; 
 të kryejë punime të ndryshme axhusterie për veprimtarinë e elektroteknikës; 
 të bëjë kuotimet për instalimet elektrike; 
 të hapë kanale, fole dhe vrima në mure, për instalime elektrike; 
 të  kryejë instalime të thjeshta elektrike, brenda dhe jashtë murit; 
 të shtrojë kabllot e tensionit të ulët në tokë; 
 të montojë kasetat e tensionit të ulët; 
 të kryejë punime përgatitorë të avolxhimit të pajisjeve elektrike; 
 të kryejë punime të thjeshta të riparimit të makinave elektrike; 
 të riparojë pajisje të thjeshta elektroshtëpiake. 
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The student is able to: 
 
 Organize the work place. 
 Use and maintain the work tools and materials. 
 Respect the professional standards. 
 Respect the rules of hygiene and environmental protection. 
 Apply the rules of technical safety. 
 Carry out accurately the main steps in giving the first aid. 
 Read the simple electrical drawings. 
 Draw simple electrical drawings. 
 Interpret technical documentation relevant to electrotechnics  
 Make simple electro-technical measurements. 
 Select the work materials, tools and equipment. 
 Make different electrotechnic fitting work. 
 Give quota for electrical installations. 
 Open canals, cavities and holes on the walls for electrical installations. 
 Make simple electrical instalments inside and outside walls. 
 Install low-voltage cables on the ground. 
 Install low voltage cassette. 
 Make preliminary works for avolging electrical equipment. 
 Make simple repair works for electrical cars. 
 Repair simple domestic appliances. 

 


