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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 interpretojnë skica nga projekti; 
 të zbatojë skica të ndërtimit nga projekti; 
 të përgatitë llaç dhe beton të llojeve të ndryshme; 
 të ndërtojë mure të thjeshta; 
 të kryejë kallëpe të elementeve të thjeshta dhe çmontimin e tyre; 
 të kryejë punime të thjeshta betonimi; 
 të kryejë punime të thjeshta hekur-kthimi; 
 të kryejë punime të thjeshta matjeje dhe niveluese; 
 të realizojë punime shtresash të ndryshme; 
 të realizojë punime të thjeshta suvatimi; 
 të realizojë punime të thjeshta të veshjeve të mureve; 
 të realizojë punime të thjeshta të shtrimit të pllakave;  
 të realizojë punime të thjeshta bojatisjeje; 
 të realizojë punime prishjesh në objekte të ndryshme; 
 të realizojë punime mirëmbajtjeje në objekte të ndryshme;  
 të zbatojë standardet e ndërtimit gjatë kryerjes së punimeve;  
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe mjetet e punës; 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 
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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. 
 Interpret the technical documentation.  
 Read and interpret project drawings. 
 Implement construction drawings. 
 Prepare mortar and different types of concrete. 
 Build simple walls. 
 Make simple molds and dissemble them. 
 Do simple concrete works. 
 Make simple iron bending works. 
 Do simple measurement and levelling works. 
 Make works at different layers. 
 Make simple plastering works. 
 Make simple wall dressing works. 
 Make simple floor tiling works. 
 Make simple painting works. 
 Do demolishing works in different objects. 
 Do maintenance works in different objects.  
 Comply with the construction standards. 
 Use and maintain the work tools and equipment. 
 Apply the rules of occupational safety and environment protection. 

 


