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

pёrkatёse dhe ta organizojë atë; 
 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 të ndërtojë kallëpin e themeleve të veçuara prej betoni të armuar; 
 të ndërtojë kallëpin e murit dhe shtyllës prej betoni të armuar; 
 të ndërtojë kallëpin e trarëve dhe pllakave prej betoni të armuar; 
 të ndërtojë kallëpin e shkallës prej betoni të armuar; 
 të kryejë punime hekurkthimi të themeleve të veçuara prej betoni të armuar; 
 të kryejë punime hekurkthimi të murit dhe shtyllës prej betoni të armuar; 
 të kryejë punime hekurkthimi të trarëve prej betoni të armuar; 
 të kryejë punime hekurkthimi të pllakave prej betoni të armuar; 
 të kryejë punime hekurkthimi të shkallës prej betoni të armuar; 
 të kryejë punime betonimi dhe dizarmimi të konstruksionit me skelet prej betoni të 

armuar; 
 të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve; 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 
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The student is able to: 
 
 Design a plan for starting up a small business in the respective professional 

activity and organize it. 
 Make simple economic calculations relevant to the respective professional activity.  
 Build the patter of the detached foundations by using reinforced concrete. 
 Build the patter of the wall and column by using reinforced concrete. 
 Build the patter of the joist and of the tiles by using reinforced concrete.  
 Build the patter of the ladder by using reinforced concrete.  
 Do iron bending work for the reinforced concrete detached foundations.  
 Do iron bending work for the reinforced concrete wall and the column.  
 Do iron bending work for the reinforced concrete joists.  
 Do iron bending work for the reinforced concrete tiles. 
 Do iron bending work for the reinforced concrete ladder. 
 Make concrete construction works with a reinforced concrete framework. 
 Respect professional standards while working. 
 Respect the safety rules and environment protection rules in work. 

 


