Kompetencat profesionale për Profilin PRODHIME DRURI GJYSËM TË
GATSHME, Niveli II, të Drejtimit PËRPUNIM DRURI

Vocational Competencies obtained in SEMI-FINISHED WOODEN OBJECTS
profile, Level II, WOOD PROCESSING branch

Nxënësi është i aftë:
The student is able to:
 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 respektojë standardet e profesionit;
 të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit;
 të skicojë skema të planimetrisë së reparteve, punishteve apo fabrikave të
prodhimeve të drurit gjysmë të gatshme;
 të skicojë skema të modeleve të prodhimeve prej druri gjysmë të gatshme;
 të organizoje vendin e punës për realizimin e proceseve të punës për prodhime
druri gjysmë të gatshme;
 të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e duhura për procese pune të
prodhimeve të drurit gjysmë të gatshme;
 të kryejë matje dhe shënime në lëndën e parë në procese të ndryshme gjatë
prodhimeve të drurit gjysmë të gatshme;
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat dhe pajisjet e punës;
 të kryejë punime në sheshet e depozitës së lëndës të parë për prodhime druri
gjysmë të gatshme;
 të kryejë punime me makinat e përpunimit të drurit;
 të kryejë punime me makina të sharrimit të trupave në lëndë të sharruar;
 të kryejë punime me makina të prodhimit të rimesos;
 të kryejë punime me makina të copëtimit të drurit në ashkla.
 të kryejë punime me makina të defibrimit dhe rafinimit të drurit;
 të kryejë punime në makinat tharëse të rimesos, zdruktheve prej druri dhe fibrave;
 të kryejë punime në makinat e presimit;
 të kryejë punime për ftohjen e kompensatës, pllakës të zdrukthit ose fibrës mbas
presimit;
 të realizojë formatizimin e prodhimeve prej druri gjysmë të gatshme;
 të realizojë përpunimin e sipërfaqes dhe brinjëve të prodhimeve prej druri gjysmë
të gatshme;
 të kryejë marketimin e prodhimeve prej druri gjysmë të gatshme;
 të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit.

























Design a plan for starting up a small business in the respective professional
activity.
Make simple economic calculations relevant to the respective professional activity.
Respect professional standards.
Interpret the technical documentation of the profession.
Make the sketches for the units, workshops or factories plans for the production of
half-ready wooden objects.
Make the sketches for the production models of half-ready wooden objects.
Organize the work place for the production process of the half-ready wooden
objects.
Select the right tools, equipment and materials for the work processes in the
production of the half-ready wooden objects.
Take measurements and notes in the raw material during different production
processes for the half-ready wooden objects.
Use and maintain the work tools and equipment.
Work in the raw material deposit sites for the production of half-ready wooden
objects.
Work with the wood elaboration machineries.
Work with the sawing machineries.
Work with the plywood production machineries.
Work with wood fissure machineries.
Work with wood defibration and refining
Work with plywood, plane, and fibers drying machineries.
Work in the pressing machineries.
Cool the plywood, plane or fiber after the pressing.
Give shape to the semi-finished wooden objects.
Elaborate the surface and sides of the half-ready wooden objects.
Market the half-ready wooden objects.
Respect the safety rules and environment protection rules in work.

