
 

 

KKoommppeetteennccaatt  pprrooffeessiioonnaallee  ppëërr  PPrrooffiilliinn  MMOOBBIILLIIEERRII  DDHHEE  TTAAPPIICCEERRII,,  
NNiivveellii  IIII,,  ttëë  DDrreejjttiimmiitt  PPËËRRPPUUNNIIMM  DDRRUURRII  

 
Nxënësi është i aftë: 
 

 tё konceptoj planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogël nё veprimtaritë që lidhen me 
mobilierinë dhe tapicerinë; 

 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike në veprimtaritë që lidhen me mobilierinë dhe 
tapicerinë; 

 të respektojë standardet e punës në veprimtaritë që lidhen me mobilierinë dhe tapicerinë; 
 të interpretojë dokumentacionin teknik të punës në veprimtaritë që lidhen me mobilieri dhe 

tapicerinë; 
 të skicojë skema të objekteve të ndryshme prej druri; 
 të organizoje vendin e punës për realizimin e punimeve të objekteve prej druri dhe 

prodhimeve gjysmë të gatshme prej druri; 
 të kryejë matje dhe shënime në elementet prej druri dhe prodhimeve gjysmë të gatshme 

prej druri; 
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat dhe pajisjet e punës në mobilieri dhe tapiceri; 
 të kryejë punime me makinat e përpunimit të drurit; 
 të kryejë punime me makina të montimit të drurit; 
 të realizojë punime të thjeshta në dru dhe pllaka me bazë druri, si veshje me rimeso, teni, 

letër dhe PVC; 
 të përgatisë sipërfaqen e drurit dhe pllakave me bazë druri për ngjitje; 
 të përgatisë lëndët ngjitëse të drurit sipas recetës; 
 të realizojë punime ngjitjeje me elementët prej druri; 
 të realizojë imitime të thjeshta të drurit; 
 të përdorë pajisje dhe makina të imitimit të drurit; 
 të përgatisë sipërfaqen e drurit dhe pllakave me bazë druri për lustrim; 
 të përgatisë lëndën lustruese të drurit sipas recetës; 
 të realizojë punime të lustrimit në dru dhe pllaka me bazë druri; 
 të realizoje aplikime në dru të lëndëve kimike për ta mbrojtur atë; 
 të kryejë punime të thjeshta me prodhime gjysmë të gatshme prej druri; 
 të vendosë aksesorë metalikë në objekte me bazë druri; 
 të kryejë montime në objekte mobilierie me pllakë zdrukthi dhe fibër; 
 të përgatisë skelete të objekteve të tapicuara; 
 të përgatisë materiale të tapicerisë; 
 të realizojë tapicerinë e mobilieve me bazë suste dhe sfungjeri; 
 të realizojë tapicerinë e mobilieve me bazë sfungjeri dhe materiale të tjera; 
 të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit. 
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The student is able to: 
 
 Design a plan for starting up a small business in the activity relevant to furniture 

and tapestry.  
 Make simple economic calculations relevant to furniture and tapestry.  
 Respect the work standards in the activity relevant to furniture and tapestry. 
 Interpret the technical documentation of work relevant to furniture and tapestry.   
 Make the sketches of different wooden objects. 
 Organize the work place for the making of the wood objects and half-ready 

wooden productions.   
 Take measurements and to make notes in the wood elements and in the half-

ready wooden productions.  
 Use and maintain the work tools and equipment in furniture and tapestry.   
 Work with the machineries for the elaboration of wood. 
 To work with machineries for the fixing of wood.  
 To make simple works with wood and wooden tiles, such as covers with plywood,  

paper and plastic.  
 Prepare the surface of the wood and of the wooden tiles for gluing.  
 Prepare the gluing material for the wood according to the recipe.  
 Make gluing work with wooden elements. 
 Make simple imitations of wood.   
 Use equipment and machineries for wood imitation. 
 Prepare the surface of the wood and of the wooden tiles for varnishing.   
 Prepare the varnishing substance for the wood according to the recipe. 
 Make different varnishing work in the wood and in the wooden tiles. 
 Apply chemical substances in the wood in order to protect it. 
 Make simple works with half-ready wooden objects. 
 Place metallic accessories in wooden objects.  
 Assemble furniture with fiber and plane 
 Prepare the skeleton of the objects that have done tapestry. 
 Prepare the tapestry materials.  
 Make the tapestry of the furniture that has springs and sponges. 
 Make the tapestry of the furniture that has sponges and other materials.  
 Respect the safety rules and environment protection rules in work. 
 
 


