
 

 

KKoommppeetteennccaatt  pprrooffeessiioonnaallee  ppëërr  PPrrooffiilliinn  RRIIPPAARRIIMM  II  PPAAJJIISSJJEEVVEE  
EELLEEKKTTRROOSSHHTTËËPPIIAAKKEE,,  NNiivveellii  IIII,,  ttëë  DDrreejjttiimmiitt  EELLEEKKTTRROOTTEEKKNNIIKK  

 
 
Nxënësi është i aftë: 
 
 tё konceptoj planin për hapjen e njё biznesi tё vogël nё veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e riparimeve të pajisjeve 

elektroshtëpiake; 
 të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit; 
 të zbatoje standardet teknike; 
 të riparojë sobën elektrike; 
 të riparojë mikrovalën; 
 të riparojë fshesën me korrent 
 të riparojë pajisje të vogla elektroshtëpiake (shtrydhëse,mikser); 
 të riparojë makinën larëse të rrobave; 
 të riparojë makinën  tharëse të rrobave; 
 të riparojë makinën larëse të enëve; 
 të riparojë frigoriferin shtëpiak; 
 të montojë dhe mirëmbajë aspiratorët; 
 të riparojë ekspresin e kafesë; 
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës; 
 të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë; 
 të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve; 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVooccaattiioonnaall  CCoommppeetteenncciieess  oobbttaaiinneedd  iinn  DDOOMMEESSTTIICC  AAPPPPLLIIAANNCCEESS  pprrooffiillee,,  
LLeevveell  IIII,,  EELLEECCTTRROOTTEECCHHNNIICCSS  bbrraanncchh  

 
 
The student is able to: 
 
 Design a plan for starting up a small business in the respective professional 

activity. 
 Make simple economic calculations relevant to the respective professional activity.  
 Organize work for the reparation of domestic appliances.  
 Interpret, compile and draft the technical professional documentation. 
 Respect technical standards.  
 Repair the electric oven.    
 Repair the microwave oven. 
 Repair the vacuum-cleaner.  
 Repair small house appliances (squeezer machine, mixer).  
 Repair the washing machine.  
 Repair the drying machine.  
 Repair the dishwasher.  
 Repair the house fridge.  
 Assemble and maintain the aspiration equipment.  
 To repair the coffee machine. 
 Use and maintain the work tools, equipment and materials. 
 Give first aid. 
 Respect professional standards while working. 
 Respect the safety rules and environment protection rules in work. 
 

 


