Kompetencat profesionale për Profilin MURATIM DHE SUVATIM, Niveli II,
të Drejtimit NDËRTIM
Nxënësi është i aftë:
 tё konceptoj planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogёl 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 muratimit dhe suvatimit;
 të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit;
 të ndërtojë mure me tulla për një fragment planimetrie;
 të ndërtojë kanale të tymit, ventilimit dhe korniza në mur tulle;
 të ndërtojë puseta të jashtme e të brendshme me mur tulle;
 të ndërtojë mure me gurë dhe buto-betoni për themel e xokol dhe në lartësi për një
fragment planimetrie;
 të ndërtojë mure me tulla xhami për një fragment planimetrie;
 të suvatojë mjedise të brendshme si tavane, mure, kënde të mureve dhe shpatulla
të dyer-dritareve;
 të suvatojë mure të jashtme (fasada);
 të patinojë mure dhe tavane;
 të bojatisë mure, tavane si dhe sipërfaqe prej druri e metali;
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës;
 të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve;
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Vocational Competencies obtained in WALL BUILDING AND
PLASTERING profile, Level II, CONSTRUCTION branch
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 wall building and plastering.
Interpret, compile and draft the technical professional documentation.
Build brick walls for a part of the plan.
Build fume canals, ventilation canals and frameworks in brick walls.
Build exterior and interior manholes with brick walls.
Build stone walls and concrete foundations and walls for one part of the plan.
Build glass brick walls for a part of the plan.
Plaster interior settings such as ceilings, walls, corners, the walls near the doors
and windows.
Plaster external walls (facades).
Plaster walls and ceilings.
Paint walls, ceilings and wooden and metallic surfaces.
Use and maintain the work tools, equipment and materials.
Respect professional standards while working.
Respect the safety rules and environment protection rules in work.

