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Programi orientues për provimet përfundimtare të profilit mësimor ”Mirëmbajtje 
dhe riparime mekanike”, Niveli II përmban temat dhe kompetencat më të 
rëndësishme dhe më përfaqësuese për këtë profil mësimor, të trajtuara në lëndët 
profesionale dhe në modulet e detyruara të praktikës profesionale në klasën e 12-të, 
që i përket këtij niveli.  
 
Ky program i ndihmon nxënësit të përqendrohen në ato njohuri (koncepte, parime, 
ligjësi, procedura etj.) dhe kompetenca profesionale, që qëndrojnë në themel të 
profesionit për këtë nivel kualifikimi. Programi ndihmon, gjithashtu, edhe mësuesit 
për organizimin e punës për përsëritjen dhe kontrollin përfundimtar të arritjeve të 
nxënësve.  
 
Për prindërit, ky program jep informacionin për vëllimin e punës që kërkohet të 
bëjnë fëmijët e tyre dhe ndihmon në caktimin e një regjimi të përshtatshëm ditor për 
ta. 
 
Për drejtuesit e arsimit të të gjitha niveleve, këto programe krijojnë mundësinë e 
verifikimit paraprak të shkallës së përgatitjes përfundimtare të nxënësve brenda një 
institucioni të caktuar shkollor, i cili mund të realizohet duke zhvilluar testime 
përmbledhëse. 
 
Gjatë punës me këto programe kujdes duhet t’i kushtohet përvetësimit të njohurive 
dhe kompetencave themelore për këtë nivel kualifikimi, të cilat bëjnë të mundur 
integrimin e nxënësit/es në botën e punës, por edhe që krijojnë vazhdimësinë e 
shkollimit të tij/saj në nivelin tjetër. 
 
Gjatë përgatitjes së nxënësve për provimet përfundimtare, është e rëndësishme që 
herë pas here mësuesit/instruktorët të zhvillojnë testime të nxënësve, me teste 
teorike apo praktike, që mund t’i hartojnë vetë. Gjatë hartimit të përmbajtjes së tyre 
duhen mbajtur parasysh njohuritë dhe kompetencat e përfshira në këtë program, si 
edhe udhëzimet për vlerësimin e nxënësve. 
 
Programi orientues përbëhet nga dy pjesë: 
 

 programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar;  
 programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar.  

 
A. Programi orientues për Provimin e Teorisë Profesionale të integruar 
 
Programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar, në profilin 
mësimor ”Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, Niveli II është hartuar duke u 
mbështetur në programet e përgjithshme të lëndëve profesionale, që përmban 
Skeletkurrikuli përkatës. Ky program përmban rreth 42% të vëllimit të orëve të 
lëndëve profesionale, të zhvilluara në klasën e 12-të.  
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Lëndët profesionale të përfshira në programin orientues dhe peshat e tyre përkatëse 
janë: 
 
 
Tabela 1: Lëndët dhe peshat përkatëse në programin orientues: 
 
Nr Lënda Vëllimi i orëve 

për çdo lëndë  
Peshat 
në % 

1 Bazat e sipërmarrjes 20  20 
2 Bazat e riparimit të detaleve 47  47 
3 Rezistencë materialesh 33  33 

 TOTALI 100  100% 
 
 
Temat sipas lëndëve janë: 
 
a) Temat nga lënda “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12: 

 Sipërmarrja dhe aktiviteti njerëzor 
 Sipërmarrja dhe biznesi 
 Tregu dhe sjellja konsumatore 
 Legjislacioni i punës 

 
b) Temat nga lënda “Bazat e riparimit të detaleve”, kl.12: 

 Faktorët që ndikojnë në konsumimin e detaleve, rrugët për rritjen e afatit të 
shërbimit 

 Konsumimi i lejuar në disa detale tipike. Llojet e konsumimit 
 Klasifikimi i defekteve të detaleve dhe i mënyrave të riparimit 
 Mënyrat e riparimit të detaleve të konsumuara, detaleve të dëmtuara 

mekanikisht, termo-kimikisht dhe me dëmtim të shtresës kundërbrejtëse 
 Riparimi i detaleve me detal shtesë dhe me zëvendësim të një pjese të tij. 

Shpimi dhe kthimi i tij 
 Riparimi i detaleve me mënyrën mekaniko-axhusterie (limimi, rasketimi, 

frezimi me dorë, retifikimi me dorë, smerilimi, lapimi, qepja, arnimi, alezimi 
me dorë, rregullimi i filetove) 

 Riparimi i detaleve me shformim plastik 
 Riparimi me anë të shtypjes, zgjerimit, ngushtimit, zgjatjes dhe godronimit 
 Riparimi i detaleve me anë të ngjitjes. Ngjitjet e buta 
 Riparimi me anë të ngjitjeve të forta, ngjitja e aluminit 
 Riparimi detaleve prej gize me saldim me gaz dhe me hark elektrik 
 Riparimi i detaleve prej lidhjesh alumini dhe lidhjesh të forta me anë të 

saldimit 
 Riparimi i detaleve me anë të metalizimit, procesi teknologjik i metalizimit 
 Njohuri të përgjithshme për riparimin me shkëndijë elektrike, veshja me 

shkëndijë elektrike 
 Riparimi i detaleve me mënyrën elektrokimike, kuptimi fizik 
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 Procesi teknologjik i veshjeve elektrolitike 
 Procesi i riparimit të detaleve me anë të kromimit 
 Procesi i riparimit të detaleve me anë të çelikëzimit 
 Procesi i riparimit të detaleve me anë të kallajisjes elektrolitike 
 Riparimi i detaleve me lidhje kundërfërkuse, faktorët që ndikojnë në punën e 

këtyre detaleve. Materialet kundërfërkuese 
 
c) Temat nga lënda “Rezistencë materialesh”, kl.12: 

 Hyrje në rezistencën e materialeve 
 Trau në rezistencën e materialeve, tensionet, provat e materialeve, tensioni i 

lejuar, koefiçienti i sigurisë 
 Tërheqja, kushti i qëndrueshmërisë në tërheqje 
 Marrëdhëniet ndërmjet zgjatimit, ngarkesës, seksionit dhe modulit të 

elasticitetit 
 Shtypja, kushti i qëndrueshmërisë në shtypje. Ushtrime për shtypjen 
 Prerja, kushti i qëndrueshmërisë në prerje. Ushtrime për prerjen 
 Përdredhja, tensioni tangencial në përdredhje, shprehja e parë e tensionit 

tangencial 
 Përkulja, hipotezat mbi të cilat mbështetet studimi i përkuljes. Mpk dhe forcës 

prerëse. 
 Rezistenca e përbërë. Përkulja dhe përdredhja. Ushtrime për përkuljen dhe 

përdredhjen 
 Përkulja dhe tërheqja (ose shtypja). Ushtrime për përkuljen dhe tërheqjen (ose 

shtypjen) 
 Përdredhja dhe tërheqja (ose shtypja). Ushtrime për përdredhjen dhe 

tërheqjen (ose shtypjen) 
 Epja, ngarkesa kritike dhe tensionet kritike 
 

 
Udhëzime për vlerësimin: 
 
Provimi i teorisë profesionale të integruar do të jetë me shkrim. Rekomandohet që 
provimi të kryhet me anë të një testi të parapërgatitur nga vetë shkolla. Gjithashtu, 
rekomandohet që 50% e njësive të testit të jenë me zgjedhje të shumëfishtë (deri në 4 
alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë njësi testi në formën e pyetjeve me përgjigje të 
hapur (nxënësi duhet të japë edhe argumentet për përgjigjen e dhënë nga ana e 
tij/saj), pyetje me përgjigje të kufizuar etj. 
 
Njësitë e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur 
skemën me tri nivele, si më poshtë: 
 
 

Niveli I:  Rikujtimi / Të kuptuarit 
Niveli II:  Zbatimi / Analiza 
Niveli III: Sinteza/ Vlerësimi  
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Shkolla përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse 
të vlerësimit. Në tabelën në vijim, rekomandohet që numri maksimal i pikëve të jetë 
50 dhe shpërndarja e pikëve të bëhet në raport me peshën e çdo lënde dhe nivelet e 
vështirësisë. 
 
 
Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo lënde dhe niveleve 
 
Nr Lënda Peshat e 

lëndëve 
në % 

Pikët 
për çdo 
lëndë 

Ndarja e pikëve sipas niveleve 
të vështirësisë 

Niveli I  
40% e 
pikëve 

Niveli II  
40% e 
pikëve 

Niveli 
III 20% e 
pikëve 

1 Bazat e sipërmarrjes 20 10 4 4 2 
2 Bazat e riparimit të 

detaleve 
47 25 10 10 5 

3 Rezistencë materialesh 33 15 6 6 3 
 TOTALI 100% 50 pikë 20 pikë 20 pikë 10 pikë 
 
Përcaktimi i pikëve për çdo njësi testi bëhet duke pasur parasysh tipin e njësisë së 
testit. Kështu, njësitë e testit me zgjedhje të shumëfishtë marrin 1 (një) pikë 
përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të saktë, por mund të marrin edhe 2 (dy) pikë 
në se përmbajnë jo thjesht rikujtim por edhe analizë dhe llogaritje; njësitë me 
përgjigje të hapur marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për brenda tyre (duke 
mbajtur parasysh edhe argumentimin nga nxënësi); njësitë me përgjigje të kufizuar 
dhe llojet e tjera të njësive të përfshira në test, marrin aq pikë sa gjykohet nga grupi 
hartues dhe kjo lidhet me kërkesat që parashtrohen në pyetje dhe niveli i 
vështirësisë. 
 
Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara rekomandohet të jetë 
si më poshtë: 
 
 

Pikët e fituara Notat 
0 - 10 4 
11 - 20 5 
21 - 30 6 
31 – 35 7 
36 - 40 8 
41 - 45 9 
46 - 50 10 
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B. Programi orientues për Provimin e Praktikës Profesionale të 
integruar 
 
Programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar, në profilin 
mësimor ”Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, Niveli II është hartuar duke u 
mbështetur në listën e kompetencave profesionale dhe në modulet e detyruara të 
praktikës profesionale, që përmban Skeletkurrikuli përkatës.  
 
a) Lista e kompetencave profesionale për të cilat duhet të vlerësohen nxënësit, 
detyra komplekse e punës dhe pikët për secilën kompetencë: 
 

Nr Kompetenca profesionale Pikët Detyra komplekse e punës 
1  Të diagnostikojë parregullsitë e 

objektit mekanik 
15  

 
Nxënësit i jepet një objekt (detal, 
nyje, konstruksion) metalik, i 
dëmtuar ose i konsumuar, i cili 
duhet të riparohet, si dhe vizatimi 
teknik përkatës. Brenda kohës së 
provimit, nxënësi duhet të kryejë 
matje dhe kontrolle, të 
diagnostikojë parregullsitë, si dhe 
të bëjë riparimin e tij duke zbatuar 
metoda të ndryshme riparimi si 
punime mekanike, mekaniko-
axhusterike, shformim plastik, 
ngjitje dhe saldim, me përdorimin e 
veglave, të pajisjeve dhe të  
instrumenteve përkatëse   

2 Të përcaktojë dhe argumentojë 
metodën/metodat dhe procesin 
teknologjik të riparimit të objektit 
mekanik 

15 

3 Të përzgjedhë, përdorë dhe 
mirëmbajë veglat, instrumentet, 
pajisjet, makinat dhe materialet e 
punës 

5 

4 Të zbatojë rregullat e sigurimit 
teknik dhe të ruajtjes së mjedisit 

5 

5 Të kryejë proceset e punës për të 
bërë riparimin e objektit mekanik 

50 

6 Të plotësojë dokumentacionin 
teknik dhe financiar për punimet 
e kryera 

10 

 Shuma 100  
 
 
b) Skema e vlerësimit me nota: 
 

Pikët e fituara Notat 
0 - 40 4 
41 - 50 5 
51 - 60 6 
61 - 70 7 
71 - 80 8 
81 - 90 9 
91 - 100 10 
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Shënime: 
 
- Provimi praktik do të realizohet me anë të metodës së vlerësimit të nxënësve “me 

detyrë komplekse pune” (në kollonën e tretë të tabelës së parë tregohet detyra 
komplekse e punës).   

- Nxënësit do të vlerësohen për 6 kompetenca bazë, të cilat do të verifikohen nga 
Komisioni i provimit duke e vëzhguar nxënësin gjatë punës dhe duke 
bashkëbiseduar me të.  


