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I. Qëllimet e arsimit profesional në profilin “Elektronikë në teknologjinë e 
automatizimit-pilot”, niveli III, të drejtimit “TIK”. 
 
Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Elektronikë në teknologjinë e 
automatizimit-pilot”, niveli III, tё drejtimit “TIK”, është “zhvillimi i personalitetit të 
nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u 
punësuar në veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me elektronikën e zbatuar në 
teknologjinë e automatizimit”. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve: 
 mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë; 
 mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, 

shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe 
përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm; 

 mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në 
përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi; 

 mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të 
perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës; 

 mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, 
aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale; 

 mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që 
do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale; 

 mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së 
punës. 

 
 
II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në 
profilin “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, niveli III 
 
1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional nё profilin “Elektronikë në 

teknologjinë e automatizimit-pilot”, niveli III 
 
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Elektronikë në teknologjinë e 
automatizimit-pilot”, niveli III, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që: 
 kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “TIK”, niveli I; 
 janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit 

profesional. 
 kanë aftësi të kufizuara, për të cilët shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në 

përputhje me paaftësitë që shfaqin. 
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet 
reale të këtyre shkollave, atëherë, MASH përgatit udhëzime të veçanta me kritere të posaçme 
pranimi për këto shkolla.  
 
2. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve në përfundim arsimit në profilin 

“Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, niveli III 
 
Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Elektronikë në teknologjinë e 
automatizimit-pilot”, niveli III, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme 
kryesore:   
 Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e 

ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 
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 Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të 
informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 

 Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më 
efektive dhe më efiçente. 

 Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të 
ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 

 Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e 
integrimeve lokale, rajonale. 

 Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij. 
 Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij. 
 Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për 

të nxënë gjatë gjithë jetës. 
 Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e 

objektivave të pranuara. 
 Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe 

çuar më tej arritjet e tij.  
 
3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit në profilin 

“Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, niveli III.  
 

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Elektronikë në teknologjinë e 
automatizimit-pilot”, niveli III, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat 
profesionale tё fituara nё nivelet e mëparshme, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera 
profesionale, si më poshtë: 
 Të organizojë vendin e punës. 
 Të bëjë përzgjedhjen e materialeve, veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të punës. 
 Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës. 
 Të projektojë dhe realizojë sisteme të thjeshta të kontrollit automatik me pajisje 

elektronike. 
 Të kryejë programimin dhe përshtatjen e sistemeve të ndryshme të kontrollit automatik. 
 Të kryejë mbikqyrjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ndryshme të kontrollit automatik. 
 Të kryejë matje, kontrolle dhe diagnostikime të parregullsive në sisteme të ndryshme të 

kontrollit automatik. 
 Të kryejë zëvendësimin e elementeve elektronike në sisteme të ndryshme të kontrollit 

automatik. 
 Të kryejë mbikqyrjen, përshtatjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve të kontrollit automatik të 

semaforëve, ashensorëve, pajisjeve të sigurisë, makinave të paketimit të produkteve, 
makinave dhe transmisioneve elektrike etj. 

 Të kryejë mbikqyrjen, përshtatjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve të kontrollit automatik të 
zbatuara në industri të ndryshme. 

 Të kryejë llogaritje të thjeshta ekonomike në veprimtaritë që lidhen me zbatimet e 
elektronikës në teknologjinë e automatizimit. 

 Të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për veprimtaritë që lidhen me 
zbatimet e elektronikës në teknologjinë e automatizimit. 

 Të zbatojë standardet ndërkombëtare të profesionit. 
 Të komunikojë me etikën e duhur profesionale. 
 Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit. 
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4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit 
profesional në profilin “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, niv. III. 

 
Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Elektronikë në teknologjinë e 
automatizimit-pilot”, niveli III, e pajis nxënësin me çertifikatën e teknikut/menaxherit në këtë 
profil profesional. Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për t’u 
punësuar në qendra servisi për pajisjet elektronike të kontrollit automatik, në kompani private 
që ofrojnë shërbime të montimit, programimit, mbikqyrjes dhe mirëmbajtjes së pajisjeve 
elektronike të automatizimit, në industri, ndërmarrje dhe institucione që përdorin pajisje 
elektronike të kontrollit automatik dhe biznese të tjera që veprojnë në këtë fushë. Pas një 
përvoje pune dhe  trajnimeve të vazhdueshme, ai mund të krijojë një sipërmarrje të tijën duke 
punësuar edhe individë të tjerë në veprimtaritë që lidhen me zbatimet e elektronikës në 
teknologjinë e automatizimit. 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij niveli, nxënësi fiton njëkohësisht edhe diplomёn e 
“maturës profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve të larta universitare si dhe të 
arsimit pas të mesmes.  
 

III. Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor “Elektronikë 
në teknologjinë e automatizimit-pilot”, niveli III.    

 
Plani mësimor për profilin “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, niveli III 

 
Nr Kodi 

 

 
Lëndët dhe modulet mësimorë  

Orët 
javorë/vjetorë 

Klasa 
12 

Klasa 
13 

A.  Lëndët e përgjithshme                                 (Gjithsej) 9/11 
(324/ 
396)  

13/15 
(442/ 
510)  

1  Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 
2  Gjuhë e huaj 2 2 
3  Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë) (2) (2) 
4  Histori 1 - 
5  Gjeografi - 2 
6  Matematikë 2 2 
7  Biologji 2 1 
8  Histori arti - 2 
9  Lëndë me zgjedhje të detyruar  

(Fizikë; Kimi; Biologji) 
- 2 

B.  Lëndët profesionale                                     (Gjithsej) 9 
(324)  

9 
(306) 

1 L-17-197-11 Bazat e sipërmarrjes 2 2 
2 L-05-198-12 Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm - 1 
3 L-12-259-11 Automatizim dhe teknologji 2 - 
4 L-12-260-11 Instrumentimi i proceseve industriale 2 - 
5 L-12-261-11 Elektronikë industriale 2 2 
6 L-11-262-11 Makina dhe transmisione elektrike 1 1 
7 L-12-263-11 Sisteme të kompjuterizuara - 1 
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8 L-12-264-11 Kontrolli logjik i programuar (PLC) - 2 
C.  Module të detyruara të praktikës profesionale 

 (Gjithsej) 
12  

(432) 
8 

 (272) 
1 M-12-797-11 Realizimi i automatëve me logjikë të programuar 54 - 
2 M-12-798-11 Realizimi i konturit të mbyllur të kontrollit automatik 

me mjete elektronike. 
54 - 

3 M-12-799-11 Studimi eksperimental i konturit te mbyllur të 
kontrollit automatik me mjete elektronike 

54 - 

4 M-12-800-11 Realizimi i sistemeve të kontrollit automatik me mjete 
pneumatike 

54 - 

5 M-12-801-11 Kontrolli automatik i semaforëve 36 - 
6 M-12-802-11 Kontrolli automatik i ashensorëve 36 - 
7 M-12-803-11 Kontrolli automatik i sistemeve të sigurisë 36 - 
8 M-12-804-11 Kontrolli automatik i sistemeve të paketimit të 

produkteve 
36  

9 M-12-805-11 Kontrolli automatik i makinave dhe transmisioneve 
elektrike 

72 - 

10 M-12-806-11 Kontrolli automatik në industrinë e përpunimit të 
naftës 

- 69 

11 M-12-807-11 Kontrolli automatik në industrinë termoenergjitike. - 69 
12 M-12-808-11 Kontrolli automatik në industrinë hidroenergjitike - 68 
13 M-12-809-11 Kontrolli automatik në industrinë ushqimore - 66 
   

Gjithsej A+B+C+D 
30/32 
(1080/
1152)  

30/32 
(1020/
1088) 

 
 
IV. Udhëzime për planin mësimor 
 
Kohëzgjatja e vitit shkollor është: 
Në klasën 12, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (36 javë mësimore) 
Në klasën 13, viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 2 javë provime) 
Një javë mësimore ka jo më shumë se 32 orë mësimore (teorike dhe praktike). 
Një orë mësimore zgjat 45 minuta. 
Kurrikuli i arsimit profesional në profilin “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-
pilot”, niveli III, përbëhet nga 3 grupe elementesh kurrikulare: 
 
- Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli 

(programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASH). 
- Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithëshme janë pjesë e këtij 

skeletkurrikuli). 
- Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij 

skeletkurrikuli). 
 
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe 
ose 6 orëshe.  
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V.  Udhëzime për procesin mësimor. 
 
Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe instruktorët e moduleve të praktikave 
profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të 
nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te ta, të 
kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme. 
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize 
fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, 
përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të 
parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë 
reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një 
bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës. 
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja 
e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën 
një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit. 
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. 
Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në 
shkollat profesionale të profilit mësimor “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, 
niveli III. 
Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo 
vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e 
tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë 
dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat 
kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale 
në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi. 
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënit nuk 
ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna 
kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë 
të ardhshëm të profilin profesional “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”. 
Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve 
dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për 
zbatimin e tyre.  
 
 
VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet. 
 
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave 
profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente 
vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota 
(4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në 
provimet përfundimtare. 
Në përfundim të klasës sё 13-tё, nxënësi i arsimuar në profilin mësimor “Elektronikë në 
teknologjinë e automatizimit-pilot”, niveli III, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme:  
a) Provimeve të maturës shtetërore profesionale (sipas udhëzimeve të MASH) 
b) Provimit të praktikës profesionale të integruar; 
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit njohurive nga lëndët teorike, të 
përgjithëshme dhe profesionale, si dhe të kompetencave profesionale, të nevojshme për të 
punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që operojnë në fushën e elektronikës në 
teknologjinë e automatizimit. Në përfundim, nxënësve u jepet diploma e maturës shtetërore si 
dhe certifikata e përgatitjes profesionale, në të cilat evidentohen notat përfundimtare të 
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lëndëve teorike të përgjithëshme dhe profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, si 
dhe rezultatet e provimeve përfundimtare. 
 
 
VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit 
profesional në profilin “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, 
niveli III. 
 
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në profilin mësimor “Elektronikë në 
teknologjinë e automatizimit-pilot”, niveli III, shkolla profesionale e pajis nxënësin me 
Diplomën e maturës shtetërore profesionale si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional në 
nivelin e teknikut/menaxherit në këtë profil profesional, të cilat njihen në territorin e 
Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MASH, këto dëshmi përmbajnë:  
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj. 
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi: 
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo 
vit shkollor; 
- rezultatet e provimeve përfundimtare të Nivelit III.  
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VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.  
 
 
1. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-197-11).  Kl. 12 – 72 orë dhe kl. 13 - 68 orë  
 
 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes” në kl.12, nxënësit duhet: 
 Të shpjegojnë sipërmarrjen me të gjithë elementët kryesorë të saj 
 Të shpjegojnë lidhjen midis sipërmarrjes dhe veprimtarisë njerëzore 
 Të shpjegojnë ndikimin  e sipërmarrjes në biznes 
 Të shpjegojnë funksionet themelore të organizimit të punës në biznes 
 Të përshkruajnë veçoritë e tregut dhe veprimtaritë që kryhen në të 
 Të përshkruajnë llojet e konsumatorëve, kerkesat specifike per mallra/sherbime dhe 

reagimet e tyre ndaj sinjaleve të marketingut të një sipërmarrjeje 
 Të shpjegojnë kuptimin e institucioneve financiare dhe rolin e tyre ne biznes 
 Të shpjegojnë kuptimin e bankave dhe shërbimet e tyre 
 Të shpjegojnë kuptimin,rëndësinë,mjetet dhe strategjitë e marketingut   
 Të listojnë katër *P*-të e marketingut 
 Të përshkruajnë konceptet bazë të legjislacionit dhe etikës së biznesit. 
 Të shpjegojnë rëndësinë e legjislacionit ë punës dhe elementet përbërës të tij.  
 Të kryejnë llogaritje të thjeshta ekonomike të një aktiviteti sipërmarrës 
 Të shpjegojnë rëndësinë, nevojën dhe aspektet kryesore të përdorimit të Teknologjisë së 

Informimit dhe Komunikimit (TIK) për krijimin e kontakteve në biznes. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 - 72 orë  
 
Tema   1 Njohuri të përgjithshme mbi sipërmarrjen   3 orë 
Tema   2 Sipërmarrja dhe aktiviteti njerëzor   4 orë 
Tema   3 Sipërmarrja dhe biznesi   8 orë 
Tema   4 Organizimi i punës në biznes   9 orë 
Tema   5 Tregu dhe sjellja konsumatore   6 orë 
Tema   6 Institucionet financiare   7 orë 
Tema   7 Njohuri për Marketingun   5 orë 
Tema   8 Legjislacioni dhe etika e biznesit    5 orë 
Tema   9 Legjislacioni i  punës      7 orë 
Tema 10 Llogaritje të thjeshta ekonomike   10 orë 
Tema 11 Aspekte të TIK-ut në biznes   4 orë 
Tema 12 Detyrë praktike për llogaritjet ekonomike në veprimtarinë 

profesionale 
4 orë 

 
 Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 13. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.13, nxënësit duhet: 
 Të shpjegojnë lidhjen dhe ndryshimin midis sipërmarrjes dhe menaxhimit 
 Të shpjegojnë kuptimin filozofik të kompanisë dhe misionin i saj në tregun e biznesit. 
 Të përshkruajnë aktivitetet e biznesit të kryera nga sipërmarrësit në menaxhimin e 

biznesit  
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 Të fitojnë aftësitë themelore dhe teknikat për të udhëhequr dhe menaxhuar një biznes në 
kontekst të kërkesave aktuale shoqërore. 

 Të dallojne tiparet dhe aftësitë menaxheriale që lidhen me punën e suksesshme 
sipërmarrëse. 

 Të shpjegojnë funksionet dhe teknikat e menaxhimit. 
 Të shpjegojnë kuptimin dhe nevojen për menaxhimin e burimeve njerëzore (personelit). 
 Të menaxhojnë stafin profesional, duke promovuar talentet dhe zhvillimin e mundësive të 

karrierës 
 Të dallojnë konceptet, sistemet, dhe mjetet e nevojshme për të sigurimin, ruajtjen, 

vlerësimin dhe shpërndarjen e informacionit për vendim-marrjen në biznesin. 
  Të shpjegojnë nevojën e vlerësimit të tregut dhe dobinë e marketingut në biznes, si dhe 

mënyrën për  të arritur objektivat e tij. 
 Të shpjegojnë konceptet financiare dhe mjetet e përdorura për menaxhimin financiar. 
 Të hartojnë një plan efektiv biznesi sipas profilit përkatës. 
 Të përshkruajnë procesin e financimit nëpërmjet  krijimit të  planit të biznesit dhe 

analizën e burimeve të financimit. 
 Të vlerësojnë qëndrueshmërinë ekonomike për të ardhmen e kompanisë. 
 Të dallojnë kuadrin ligjor dhe detyrimet përkatëse si pjesë aktive e vendimarrjes në një 

biznes.  
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.13 - 68 orë 
 
Tema   1 Sipërmarrja dhe menaxhimi  4  orë 
Tema   2 Sipërmarrja dhe biznesi  5  orë 
Tema   3 Aftësitë menaxheriale  8  orë 
Tema   4 Funksionet dhe teknikat e menaxhimit  5  orë 
Tema   5 Menaxhimi i burimeve njerëzore  7  orë 
Tema   6 Menaxhimi i informacionit  6  orë 
Tema   7 Menaxhimi marketing  5  orë 
Tema   8 Menaxhimi financiar  9  orë 
Tema   9 Zhvillimi i një plani biznesi     7  orë 
Tema 10 Objektivat e biznesit dhe treguesit e menaxhimit  7  orë 
Tema 11 Kuadri ligjor dhe taksat  5  orë 

 
 
2. Lënda “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm” (L-05-198-12).  Kl.13 – 34 orë  
 
 Synimet e lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl. 13. 
Në përfundim të lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl.13, nxënësit duhet: 
 Të shpjegojnë kuptimin për “mjedisin” dhe “mbrojtjen e mjedisit”. 
 Të shpjegojnë kuptimin për “zhvillimin e qëndrueshëm” 
 Të tregojnë se si ndikon veprimtaria e njeriut në mjedisin rrethues. 
 Të përshkruajnë burimet kryesore të mjedisit jetësor. 
 Të analizojnë marrëdhëniet midis zhvillimeve demografike dhe mjedisit jetësor. 
 Të tregojë dhe japin shembuj të ndikimit të mbetjeve në mjedisin jetësor 
 Të përshkruajnë mekanizmat e monitorimit të burimeve mjedisore. 
 Të përshkruajnë kuadrin ligjor dhe institucional ndërkombëtar, kombëtar dhe vendor në 

lidhje me mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm  
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 Të përshkruajnë sistemet e menaxhimit të mjedisit. 
 Të hulumtojnë dhe analizojnë problemet mjedisore në mjedisin vendor. 
 Të planifikojnë dhe realizojnë veprimtari praktike për mbrojtjen e mjedisit vendor. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl.13-34 

orë 
 
Tema   1 Njohuri të përgjithshme për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm  2 orë 
Tema   2 Burimet kryesore të mjedisit dhe degradimi mjedisor 3 orë 
Tema   3 Ndikimi i veprimtarisë së njeriut në mjedis. 3 orë 
Tema   4 Zhvillimet demografike dhe mjedisi 4 orë 
Tema   5 Shoqëria e konsumit dhe mbetjet 4 orë 
Tema   6 Monitorimi i burimeve mjedisore 4 orë 
Tema   7 Kuadri ligjor dhe institucional për mjedisin dhe zhvillimin e 

qëndrueshëm. 
2 orë 

Tema   8 Sistemet e menaxhimit të mjedisit 3 orë 
Tema   9 Veprimtari praktike për analizën e problemeve dhe planifikimin e 

nismave mjedisore në nivel lokal. 
3 orë 

Tema 10 Veprimtari praktike për mbrojtjen e mjedisit lokal 6 orë 
 
3. Lënda “Automatizim dhe teknologji”, (L-12-259-11). Kl. 12 - 72 orë  
 
 Synimet e lëndës “Automatizim dhe teknologji”, kl. 12. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Automatizim dhe teknologji”, nxënësi duhet: 
 Të shpjegojë kuptimin për procesin teknologjik 
 Te përshkruajë daljen e procesit teknologjik si produkt qe i nenshtrohet tregut, sipas 

parametrave cilesore qe ai mbart. 
 Te argumentojë rendesine qe ka cilesia dhe qe percaktohet nga mabarevajtja e 

teknologjise 
 Te tregojë lidhjen midis cilesise se produktit dhe kontrollin qe njeriu duhet te ushtroje 

mbi procesin teknologjik, per te siguruar cilesine e kerkuar. 
 Te tregojë cilat jane parametrat kryesore qe sigurojne cilesine e produktit, për cilat njeriu 

duhet te ineteresohet gjate zhvillimit te teknologjise. 
 Te tregojë çfare jane, kush jane dhe si ndikojne ngacmime te ndryshme ne rrjedhen 

teknologjike, dhe si reflektohen keto ne cilesine e produktit. 
 Të argumentojë nevojen e pranise se kontrollit mbi nje teknologji. 
 Te përshkruajë kontrollin automatik, manual, pranine e konturit te mbyllur, rrjedhjen dhe 

shndrrimin e sinjalit ne te. 
 Te argumentojë pamundesine fiziologjike te njeriut per te kontrolluar nje proces 

teknologjik. 
 Te përshkruajë kontrollin automatik dhe ndertimin e konturit te mbyllur. 
 Te shpjegoje elementet perberes te skemes se mbyllur te kontrollit automatik. 
 Te tregojë me shembuj te ndryshem objektin e rregullimit dhe funksionin e rregullatorit 

industrial. 
 Te shpjegojë ligjin PID dhe konstruktimin e tij. 
 Te shpjegoje format tipike te rregullimt P, I, D, PI, PD dhe PID. 
 Te përshkruajë skemat baze te funksionimit te kontureve te shpejtesise, nivelit, sasise dhe 
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prurjes. 
 Te dalloje dhe te vleresoje konturet analoge dhe digitale, me vetite e tyre. 
 Te përshkruajë skemat e kombinuara te kontrollit industrial PID, si forma me te 

avancuara.  
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Automatizim dhe teknologji”, kl.12 - 72 orë 
 
Tema 1 Procesi industrial, përkufizimet, veçoritë, karakteristikat dhe 

klasifikimet. 
2 orë

Tema 2 Produkti industrial. Cilësia. Parametrat e vlerësimit të cilësisë. Tregu. 
Konkurenca. 

2 orë

Tema 3 Automatizmi. Klasifikime. Teknologjitë e automatizuara. Problemet 
teorike dhe praktike. 

4 orë

Tema 4 Përmirësimi i teknologjisë në përfitimin e produktit: 
- Investime ne teknologji te re. 
- Përmirësime në skemen ekzistuese teknologjike. 
- Rritje e shkallës së automatizmit. 

3 orë

Tema 5 Kontrolli manual. Konturi i mbyllur. Prania e njeriut operator.  4 orë
Tema 6 Sinjali ne kontur. Ndryshimi i natyres se sinjalit. Sinjali mekanik, 

elektrik, hidraulik, pneumatik. 
3 orë

Tema 7 Historia e kontrollit automatik. Problemet e ndryshme dhe realizimi 
teknologjik. 

2 orë

Tema 8 Kontrolli automatik:  
- Konturi i mbyllur.  
- Prania e njeriut operator. 
- Pse duhet kontrolli automatik. 
- Format e kontrollit automatik. 

3 orë

Tema 9 Elementet kryesore qe formojne konturin e mbyllur te kontrollit 
automatik: 
- Objekti i kontrollit. 
- Rregullatori. 
- Lidhja e kundert.  

4 orë

Tema 10 Dinamika dhe statika e elementeve. Karakteristikat dhe interpretimi i 
tyre. Matje dhe rregjistrime: 
- Dhenesit 
- Shndrruesit  
- Matesit 
- Alarmi 
- Sinjalizuesit 
- Perpunuesit 

8 orë

Tema 11 Organizimi i kontrollit automatik ne industri: 
- Teknologjia qe automatizohet, indistria kimike. 
- Prodhimi i energjise elektrike. 
- Makinat metalpunuese. 
- Industria termike. 

4 orë

Tema 12 Elementet ekzekutuese, elektrike, pneumatike hidraulike. Valvulat 
linere dhe eksponenciale, parametrat. Valvulat me veprim direkt dhe 
indirekt. Zgjedhja, kolaudimi dhe kontrolli periodik. 

2 orë

Tema 13 Sistemet e kontrollit analog, problemet, klasifikime. Ligji i rregullimit 3 orë
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dhe rregullatori PID. Elementet, sinjalet. Tipet P, I, D, PI, PD dhe PID. 
Tema 14 Rregullatoret PID elektronike. Rregullatoret PID pneumatike. 

Rregullatoret PID hidraulike 
6 orë

Tema 15 Konstruksioni i rregullatoret PID. Montimi ne industri. Skemat 
principale dhe te montazhit. Sallat e komandes, linjat, laboratori i 
kontrollit automatik. 

4 orë

Tema 16 Rregullatoret e vijueshem dhe me nderprerje. Skemat e kontrollit On-
Off. Karakteristikat. Konstruktimi i rregullatoreve On-Off. 

2 orë

Tema 17 Rregullatoret e presionit, temperatures, sasise dhe niveli per proceset 
industriale. 

4 orë

Tema 18 Rregullatoret e shpejtesise ne makinat metalpunuese. Rregullatoret e 
kendit ne sistemet e kopjimit. 

2 orë

Tema 19 Rregullimi automatik i prurjes. 
Rregullimi automatik i nivelit. 
Rregullimi automatik sasisë. 
Rregullimi automatik i raportit. 

8 orë

Tema 20 Permiresime te metejshme ne skemat e kontrollit autoamtik me 
perdorimin e rregullatoreve PID. 

2 orë

 
 
4. Lënda “Instrumentimi i proceseve industriale” (L-12-260-11). Kl. 12 – 72 orë  
 
 Synimet e lëndës “Instrumentimi i proceseve industriale”, kl. 12. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Instrumentimi i proceseve industriale” në kl.12, nxënësit 
duhet: 
 Të shpjegojnë konceptin e dhenesit dhe karakteristikat e pergjithshme te tij. 
 Të shpjegojnë parimin dhe ndertimin e dhënësave rezistive.  
 Të shpjegojnë parimin dhe ndertimin e termorezistencave. 
 Të shpjegojnë parimin dhe ndertimin e dhenesave gjysemperçues. 
 Të shpjegojnë parimin dhe ndertimin e termoçifteve. 
 Të shpjegojnë parimin dhe ndertimin e tenzorezistencave 
 Të shpjegojnë parimin e piezoefektit. 
 Të shpjegojnë parimin e pirroefektit. 
 Të shpjegojnë parimin dhe ndertimin e sensoreve optike. 
 Te interpretojnë skemat per matjen e temperatures. 
 Te interpretojnë skemat per matjen e deformimit. 
 Te interpretojnë skemat per matjen e nivelit. 
 Te shpjegojne kuptimin e kuantizimit dhe kuantifikimit. 
 Te shpjegojne parimet e shderrimit analog - numerik dhe konceptet bazë të ADC. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Instrumentimi i proceseve industriale”, kl.12 

- 72 orë  
 

Tema   1 Tipet e dhënësave dhe karakteristikat e tyre 4 orë 
Tema   2 Dhenesat rezistive, parimi, ndertimi 5 orë 
Tema   3 Termorezistencat, parimi, ndertimi 5 orë 
Tema   4 Termistoret , parimi, ndertimi 5 orë 
Tema   5 Termoçiftet , parimi, ndertimi 6 orë 
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Tema   6 Tenzorezistencat, parimi, ndertimi 5 orë 
Tema   7 Piezoefekti, parimi, ndertimi 5 orë 
Tema   8 Pirroefekti, parimi, ndertimi 5 ore 
Tema   9 Sensoret optike, parimi, ndertimi 5 orë 
Tema 10 Matja e tempreratures, perdorimi, skemat 6 orë 
Tema 11 Matja e deformimit, perdorimi, skemat 5 orë 
Tema 12 Matja  e nivelit, perdorimi, skemat 4 orë 
Tema 13 Kuantizimi dhe kuatifikimi i sinjaleve, parimi. 4 orë 
Tema 14 ADC, koncepte baze, parimi, ndertimi. 8 orë 

 
 
5. Lënda “Elektronikë industriale” (L-12-261-11). Kl. 12 –72 orë dhe kl. 13 – 68 orë  
 
 Synimet e lëndës “Elektronikë industriale”, kl. 12. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Elektronikë industriale” në kl.12, nxënësit duhet: 
 Të dallojnë dhe përshkruajnë elementet elektronike te fuqise 
 Të përshkruajnë karakteristikat e elementeve elektronike te fuqise 
 Të përshkruajnë llojet e ndryshme të diodave, tranzistorëve dhe tiristorëve. 
 Të përshkruajnë triakun dhe diakun. 
 Të shpjegojnë procesin e komutimit. 
 Të bëjnë klasifikimin e konvertoreve ne funksion te proçesit të komutimit 
 Të përshkruajnë veçorite e variatoreve. 
 Të përshkruajnë ciklokonvertorët. 
 Të përshkruajnë shumëzuesit e frekuencës. 
 Të përshkruajnë veçoritë e çelesave te tensionit alternativ 
 Te interpretojnë skemat baze te radrizatoreve dhe tregojnë menyren e funksionimit te tyre 
 Te interpretojnë skemat baze te konvertoreve te rrymes se vazhduar dhe tregojnë menyren 

e funksionimit te tyre. 
 Te interpretojnë skemat baze te invertoreve dhe variatorëve dhe tregojnë menyrat e 

funksionimit te tyre 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Elektronikë industriale”, kl.12 - 72 orë  
 

Tema 1 Hyrje në elektronikën industriale (të fuqisë) 2 orë
Tema 2 Dioda e fuqise dhe diaku, skemat me diak dhe dioda.    2 orë
Tema 3 Tiristori i fuqise, skemat e komandimit.                                                2 orë
Tema 4 Tiristori GTO, skemat e komandimit 2 orë
Tema 5 Tiristoret speciale, skemat e komandimit 2 orë
Tema 6 Triaku dhe diaku, skemat e komandimit 2 orë
Tema 7 Tranzistori bipolar, skemat e komandimit 2 orë
Tema 8 Tranzistori Mos-Fet, skemat e komandimit 2 orë
Tema 9 Tranzistori IGBT, skemat e komandimit 2 orë
Tema 10 Procesi i komutimit 2 orë
Tema 11 Klasifikimi i konvertoreve statike ne funksion te komutimit 2 orë
Tema 12 Çelesat e tensionit alternativ 2 orë
Tema 13 Variatoret e tensionit alternativ 2 orë
Tema 14 Radrizatoret monofaze te pakomanduar 2 orë
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Tema 15 Radrizatoret trefazore te pakomanduar 2 orë
Tema 16 Radrizatoret monofaze te komanduar 2 orë
Tema 17 Radrizatoret trefazore te komanduar 3 orë
Tema 18 Ciklokonvertoret  2 orë
Tema 19 Shumëzuesit e frekuences 2 orë
Tema 20 Konvertoret e rrymes se vazhduar (konvertoret rrites te tensionit) 3 orë
Tema 21 Konvertoret e rrymes se vazhduar (konvertoret zbrites te tensionit) 3 orë
Tema 22 Variatoret e tensionit te vazhduar 6 orë
Tema 23 Invertoret e rrymes (monofaze) 3 orë
Tema 24 Invertoret e tensionit (monofaze) 3 orë
Tema 25 Invertoret e rrymes me qark rezonant 3 orë
Tema 26 Invertoret e tensionit me qark rezonant 4 orë
Tema 27 Invertoret e rrymes trefazore 4 orë
Tema 28 Invertoret e tensionit trefazore 4 orë

 
 Synimet e lëndës “Elektronikë industriale”, kl. 13. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Elektronikë industriale” në kl.13, nxënësit duhet: 
 Te përshkruajnë sistemet e ftohjes se konvertoreve statike. 
 Të përshkruajnë strukturat e kontrollit me lak te hapur. 
 Të përshkruajnë strukturat e kontrollit me lak të mbyllur  
 Të interpretojnë skemat e kontrollit të shpejtësisë. 
 Te interpretojnë skemat mbrojtese te elementeve elektronike (mbrojtjet nga mbingarkesat, 

nga rrymat e qarkut te shkurter etj.). 
 Të bëjnë dimensionimin e trasformatorëve me impulse. 
 Të përshkruajnë veçoritë e transformatorëve specialë 
 Të bëjnë dimensionimin e konvertorëve statikë 
 Të kryejnë llogaritje të transformatorëve. 
 Të përshkruajnë procesin e montimit të konvertorëve statikë 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Elektronikë industriale”, kl.13 - 68 orë  
 
Tema 1 Klasat e konvertoreve performante 2 orë
Tema 2 Radrizatoret me faktorin e fuqise njesi (cosφ=0.9) 2 orë
Tema 3 Invertoret me faktorin e fuqise njesi  (cosφ=0.9) 2 orë
Tema 4 Konvertoret matricore 2 orë
Tema 5 Struktura e konvertoreve qe funksionojne ne tension te mesem 2 orë
Tema 6 Radrizatoret me shume nivele (radrizatoret e tensionit te mesem) 2 orë
Tema 7 Invertoret me shume nivele (invertoret e tensionit te mesem) 3 orë
Tema 8 Struktura e plote e konvertoreve statike 2 orë
Tema 9 Struktura e skemave te kontrollit te konvertoreve statike 2 orë
Tema 10 Konvertoret statike me rregullator tensioni ne lak te hapur 2 orë
Tema 11 Konvertoret statike me rregullator rryme ne lak te hapur 2 orë
Tema 12 Konvertoret statike me rregullator tensioni ne lak te mbyllur 2 orë
Tema 13 Konvertoret statike me rregullator rryme ne lak te mbyllur 2 orë
Tema 14 Konvertoret statike me rregullim te kombinuar te rrymes dhe 

tensionit 
3 orë

Tema 15 Kontrolli i shpjetesise ne konvertoret statike 4 orë
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Tema 16 Skemat e mbrojtjes se elementeve elektronike ne qarqet e fuqise  4 orë
Tema 17 Dimensionimi i skemave te  mbrojtes ne qarqet e fuqise  4 orë
Tema 18 Roli i filtrave aktive ne strukturen e konvertorit 3 orë
Tema 19 Elemente te dimensionimit te filtrave aktive 3 orë
Tema 20 Transferimi i nxehtesise tek konvertoret statike 3 orë
Tema 21 Elemente te dimesionimit te sistemeve te ftohjes 3 orë
Tema 22 Struktura e transformatorëve te përdorur ne skemat e elektronikes 

se fuqise  
3 orë

Tema 23 Elemente te llogaritjes se transformatorëve. 3 orë
Tema 24 Bazat e dimensionimit dhe montimit te konvertoreve statike ne 

skemat e transmisioneve elektrike 
 8 orë

 
 
6. Lënda “Makina dhe transmisione elektrike” (L-11-262-11). Kl. 12 – 36 orë dhe kl. 13 
– 34 orë  
 
 Synimet e lëndës “Makina dhe transmisione elektrike”, kl. 12. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Makina dhe transmisione elektrike”, kl.12, nxënësit 
duhet: 
 Të përshkruajnë lidhjet elementet përbërëse të transmisioneve elektrike. 
 Të përshkruajnë veçoritë e materialeve që përdoren në ndërtimin e makinave elektrike. 
 Të shpjegojnë parimet dhe aspektet bazë të shndërrimit elektromekanik të energjisë. 
 Të përkufizojnë koncepte bazë të makinave rrotulluese.  
 Të shpjegojnë parimin e punës dhe ndërtimin e makinave të rrymës së vazhduar. 
 Të shpjegojnë forcën elektromotore (f.e.m) dhe momentin elektromagnetik. 
 Të bëjnë klasifikimin e makinave të rrymës së vazhduar. 
 Të përshkruajnë karakteristikat mekanike dhe elektromekanike të makinës së rrymës së 

vazhduar. 
 Të tregojnë si realizohet lëshimi dhe rregullimi i shpejtësisë për motorët e rrymës  së 

vazhduar. 
 Të përshkruajnë parimin e punës, ndërtimin dhe tipet e makinave asinkrone dhe motorëve 

asinkron. 
 Të tregojnë si bëhet lëshimi dhe rregullimi i shpejtësisë i motoreve asinkronë. 
 Të përshkruajnë veçoritë e regjimeve jo normale dhe regjimeve të veçanta të motorëve 

asinkronë.  
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Makina dhe transmisione elektrike”, kl.12 – 

36 orë 
 
Tema   1 Njohuri të përgjithshme për transmisionin elektrike. Elementët 

përbërës të transmisioneve të sotme moderne  
2 orë 

Tema   2 Materialet që përdoren në ndërtimin e makinave elektrike dhe 
transformatorëve 

2 orë 

Tema   3 Parimet e shndërrimit elektromekanik të energjisë, koncepte bazë të 
makinave rrotulluese. Aspekte baze të shndërruseve elektromekanik të 
energjisë 

4 orë 

Tema   4 Parimi i punës dhe ndërtimi i makinave të rrymës së vazhduar, roli i 6 orë 
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kolektorit, f.e.m, momenti elektromagnetik.  
Tema   5 Klasifikimi i makinave të rrymës së vazhduar, karakteristikat 

mekanike dhe elektromekanike të makinës së rrymës së vazhduar, 
regjimet e punës  

6 orë 

Tema   6 Lëshimi dhe rregullimi i shpejtësisë për motorët e rrymës  së vazhduar 5 orë 
Tema   7 Makinat asinkrone, parimi i punës, ndërtimi, tipet e motorëve asinkron 4 orë 
Tema   8 Lëshimi i motoreve asinkronë, rregullimi i shpejtësisë 5 orë 
Tema   9 Regjimet jo normale, regjimet e veçanta të motorëve asinkronë.  2 orë 

 
 Synimet e lëndës “Makina dhe transmisione elektrike”, kl. 13. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Makina dhe transmisione elektrike”, kl.12, nxënësit 
duhet: 
 Të përshkruajnë veçoritë dhe ndërtimin e motorëve asinkrone njëfazorë.  
 Të tregojnë si realizohet frenimi i motorëve asinkronë. 
 Të përshkruajnë parimin e punës, ndërtimin dhe regjimet e punës së makinës sinkrone. 
 Të përshkruajnë parimin e punës dhe ndërtimin e transformatorit ideal. 
 Të analizojnë punimin me ngarkese të transformatorit, rregullimin e tensionit dhe 

punimin në paralel të tij. 
 Të tregojnë se ç’është koeficienti i punës së dobishme të transformatorit. 
 Të tregojnë se si bëhet zgjedhja e elektromotorëve dhe e kontaktorëve për transmisionet 

elektrike.  
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Makina dhe transmisione elektrike”, kl.13 – 

34 orë 
 
Tema 1 Motorët asinkrone njëfazorë 4 orë 
Tema 2 Frenimi i motorëve asinkronë 4 orë 
Tema 3 Makina sinkrone, parimi i punës, ndërtimi, regjimet e punës së 

makinës sinkrone 
6 orë 

Tema 4 Konstruksioni i transformatorëve, parimi i punës, transformatori ideal, 
fusha magnetike 

6 orë 

Tema 5 Punimi me ngarkese i transformatorit, humbjet dhe koeficienti i punës 
së dobishme, ndryshimi i tensionit, rregullimi i tensionit, punimi në 
paralel 

6 orë 

Tema 6 Zgjedhja e elektromotorëve për transmisionet elektrike 4 orë 
Tema 7 Zgjedhja e kontaktorëve për transmisionet elektrike 4 orë 

 
 
7. Lënda “Sisteme të kompjuterizuara” (L-12-263-11). Kl. 13 - 34 orë  
 
 Synimet e lëndës “Sisteme të kompjuterizuara”, kl. 13. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sisteme të kompjuterizuara”, kl.13, nxënësi duhet: 
 Të përshkruajë ndertimin e nje kompjuteri qe perdoret ne konture dixhitale. 
 Te ndertoje nje algoritem te thjeshte, ta shkruaje ne kompjuter dhe ta ekzekutoje ate. 
 Te shpjegojë perpunimin e sinjalit si proces matematik, qe realizohet ne elemente te 

caktuar elektronike. 
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 Te kotoje dhe te lexoje algjebren binare, si dhe të përshkruajë qarqet elementare te 
realizimit te tyre. 

 Te tregojë cilat janë format kryesore te perdorimit te kompjuterit ne industri. 
 Te shpjegojë funksionimin e skemes baze te kontrollit automatik dixhital 
 Te shpjegojë perpunimin matematik ne kohe reale te sinjalit ne nje proces industrial 
 Te tregojë elementet e realizimit ne teknikat e kontrollit dixhital. 
 Te përkufizojë rrjetat. 
 Te shpjegojë arkitekturen e kontrollit industrial me ane te shembujve te thjeshte. 
 Te ilustrojë, nepermjet shembujve te thejshte e praktike, komunikimin me ane te rrjetave. 
 Te përshkruajë robotëtn, llojet, kinematiken dhe dinamikën e tij. 
 Te përshkruajë automatizimin kompleks dhe të tregojë problemet që ka realizimi i tij. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sisteme të kompjuterizuara”, kl.13 – 34 orë 
 
Tema   1 Koncepete baze per teorine e sinjaleve. 2 orë 
Tema   2 Algoritmi. Perdorimi per te paraqitur nje proces industrial 2 orë 
Tema   3 Perpunimi i sinjaleve, kampionimi, kodimi. 2 orë 
Tema   4 Algjebra binare, elemente te thjeshte, zbatime. Sinjalet dixhitale. 2 orë 
Tema   5 Qarqet dixhitalizuese te sinjaleve A/D dhe D/A. 1 orë 
Tema   6 Kompjuteri. Dy format baze te per dorimit te tij ne industri. 

Perdorimi i kompjuterit ne formen on-line, skema baze, matjet 
2 orë 

Tema   7 Sistemet e kontrollit dixhital, kerkesat për to. 3 orë 
Tema   8 Skema baze e kontrollit dixhital. 2 orë 
Tema   9 Teknikat e realizimit te kontrollit dixhital. 2 orë 
Tema 10 Perpunimi i sinjalit ne kohe reale ne konturin e mbyllyr. 2 orë 
Tema 11 Rrjetat, konceptet bazë, tipet, parimet e ndërtimit dhe 

karakteristikat e tyre. 
3 orë 

Tema 12 Komunikimi ne rrjeta. Rjetat industriale, konceptet baze të tyre 3 orë 
Tema 13 Inteligjenca artficiale, robotika, klasifikime. 3 orë 
Tema 14 Kinematika dhe dinamika e nje roboti “krah”. Robotet e levizshem 3 orë 
Tema 15 Automatizimi kompleks, perparesite dhe zbatime të tij. 2 orë 
 
 
8. Lënda “Kontrolli logjik i programuar” (L-12-264-11). Kl. 13 - 68 orë  
 
 Synimet e lëndës “Kontrolli logjik i programuar”, kl. 13. 
    
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Kontrolli logjik i programuar”, kl.13, nxënësit duhet: 
 Të shpjegojnë ç’fare eshte nje automat me logjike te programuar dhe si funksionon ai. 
 Të shpjegojnë arkitekturen e kontrollit logjik të programuar (PLC) dhe logjiken e 

komunikimit te elementeve te tij. 
 Te shpjegojnë kalimin nga skemat me rele kontaktore ne skemat e automatizuara. 
 Te tregojnë cilat jane funksionet e PLC (timer, counter etj.). 
 Te përshkruajnë elementet e programimit te strukturuar.  
 Te analizojnë menyren e realizimit te nje procesi automatik me ndihmen e PLC 
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 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Kontrolli logjik i programuar”, kl.13 – 68 orë 
 
Tema 1 Hyrje ne kontrollin logjik te programuar (PLC) 2 orë 
Tema 2 Arkitektura e PLC   3 orë 
Tema 3 Logjika e punes dhe transferimi i te dhenave te PLC 4 orë 
Tema 4 Modulet e PLC 2 orë 
Tema 5 Montimi ne panelet elektrike dhe konfigurimi i adresave te PLC 6 orë 
Tema 6 Gjuhet e programimit te PLC 2 orë 
Tema 7 Protokollet e komunikimit 8 orë 
Tema 8 Kalimi nga skemat me kontakt rele ne skemat me logjike te 

programuara 
10 orë 

Tema 9 Funksionet baze te PLC 9 orë 
Tema 10 Programimi i strukturuar, alarmet, statusi, start/stop  10 orë 
Tema 11 Programimi i linjave industriale te automatizuara 12 orë 
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IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar 
 
 
1. Moduli “Realizimi i automatëve me logjikë të programuar” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
  

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi REALIZIMI I AUTOMATEVE ME LOGJIKE TE 

PROGRAMUAR 
 

M-12-797-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të realizuar skema të 
automatizuara, për të programuar PLC, për të bërë montimin e tyre ne 
panelet elektrike, diagnostikimin e defekteve, zëvendësimin e kartave 
dhe analizën e skemave te komunikimit. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 
 

 54 orë mësimore 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 

Nxënësi përshkruan veçoritë e kontrollit logjik të 
programuar (PLC)  
Përmbajtja:  
- Bazat e programimit (gjuhët e programimit) 
- Studimi i arkitektures se PLC 
- Tipet e PLC  
- Kodet e funksionimit te PLC. 
- Fiksimi ne panelet elektrike 
- Komunikimi midis PC dhe PC si dhe midis PLC dhe PLC 
- Diagnostikimi i defekteve te PLC. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të shpjegojë gjuhët e programimit. 
- të shpjegojë arkitekturen e PLC nisur nga te dhenat teknike 

te tij. 
- të tregojë veçoritë e tipeve kryesore të PLC  
- të përshkruajë kodet e funksionimit te PLC. 
- të bëjë fiksimin e PLC ne panelet elektrike. 
- të tregojë si bëhet komunikimi midis PC dhe PC si dhe midis 

PLC dhe PLC. 
- të bëjë diagnostikimin e defekteve te PLC. 
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 RM 2  Nxënësi instalon dhe fillon te ndertoje programe te thjeshta 

ne PLC. 
Përmbajtja:  
- Instalimi i programit të PLC (Logo Software) në kompjuter  

(PC). 
- Navigimi ne program. 
- Realizimi i komunikimit midis PC dhe PLC  
- Elementet baze te programimit ne Ladder dhe Function 

Block Diagram. 
- Realizimi dhe vënia në funksionim i nje skeme te thjeshte 

automatizimi elektrike. 
- Transformimi i skemës elektrike ne nje gjuhe programimi. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë instalimin e programit të PLC (Logo Software) në 

kompjuter  (PC). 
- të bëjë navigimin ne program. 
- të realizojë komunikimin midis PC dhe PLC.  
- të operojë me programin Logo Software. 
- të zbatojë elementet bazë të programimit ne Ladder dhe 

Function Block Diagram. 
- të realizojë dhe të verë në funksionim nje skeme te thjeshte 

automatizimi elektrike. 
- të bëjë transformimin e skemës elektrike ne nje gjuhe 

programimi. 
 

 RM 3  Nxënësi operon me funksionet baze te PLC.                         
Përmbajtja:  
- Studimi i bllok skemave dhe  funksioneve baze te PLC 

(timer, counter, etj) 
- Studimi i funksioneve matematikore (mbledhje, zbritje , 

shumezim, pjesetim) 
- Studimi i bllok semave memorizuese. 
- Studimi i transmetimit te te dhenave ne distance 

(komunikimi midis dy PLC) 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të operoje me bllok skemat e releve te kohes dhe te 

numëruesve 
- të ndertoje progame te cilat memorizojne te dhena te cilat 

sigurohen nga elementet periferike te sistemit automatik  
(d.m.th. te dhenat nga sensoret etj) 

- të ndertoje skema me logjike te programuar te cilat kane ne 
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brendësi te tyre operacione matematikore (mbledhje, 
zbritje, shumëzim, pjesëtim) 

- të realizoje skema me logjike te programuar te cilat kane 
ne brendësi te tyre skema te cilat funksionojne ne nivel BIT 

- të realizoje skema me logjike te programuar te cilat kane 
ne brendësi te tyre elemente matese (termometra, sendore, 
presioni etj) 

 
RM 4  Nxënësi realizon programe te strukturuara në PLC. 

Përmbajtja:  
- Realizimi i nje liste të alarmeve ne funksion te skemes se 

automatizimit. 
- Realizimi i nje liste të statusit ne funksion te skemes se 

automatizimit. 
- Realizimi i skemës Star/Stop ne funksion te programit te 

automatizuar. 
- Realizimi i programeve te strukturuara te linjave të 

automatizuara të proceseve industriale (p.sh., kontrolli i një 
konvejeri, kontrolli i temperaturës dhe i presionit ne nje ene 
te presionit etj.). 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të realizojë nje liste të alarmeve ne funksion te skemes se 

automatizimit. 
- të realizojë nje liste të statusit ne funksion te skemes se 

automatizimit. 
- të realizojë skemën Star/Stop ne funksion te programit te 

automatizuar. 
- të realizojë programe te strukturuara te linjave të 

automatizuara të proceseve të ndryshme industriale. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

 – Ky modul duhet të trajtohet në laboratorin e PLC. 
– Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur 

ilustrimet dhe demonstrimet konkrete për përdorimin dhe 
montimin e PLC dhe pajisjeve për matje, fiksim realizimin e 
skemave elektrike te ndryshme etj. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari 
konkrete për realizimin, funksionimin dhe kontrollin e skemave 
të automatëve me llogjikë të programuar, fillimisht në mënyrë të 
mbikqyrur dhe më pas, në mënyrë të pavarur.  

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të shprehive të fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 
 Mjedisi për kryerjen e puneve te laboratorit 
 Pajisjet e nevojshme si LOGO, PLC, PC te cilet jane ne te 
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njëjtin nr.; 
 Materiale laboratorike si termometra sensore te ndryshem, 

pajisje elektrike dhe elektronike ndihmese te proceseve 
industriale, butona, bobina etj; 

 Udhëzuesa, rregullore, etj. 
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2. Moduli “Realizimi i konturit të mbyllur të kontrollit automatik me mjete 
elektronike” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi REALIZIMI I KONTURIT TE MBYLLUR TE 

KONTROLLIT AUTOMATIK ME MJETE  
ELEKTRONIKE  
 

M-12-798-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësitë për të realizuar dhe për të 
vënë në funksionim skema të thjeshta për konturet e mbyllura te 
kontrollit automatik me elemente elektrike dhe elektronike 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

  54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi realizon skemën e thjeshtë të konturit të hapur për 
kontrollin automatik me elemente elektronike dhe studimin 
e statikës hyrje–dalje. 
Përmbajtja:  
- Përzgjedhja e skemës së thjeshtë të konturit të hapur me 

elemente elektronike. 
- Vlerësimi i karakteristikave të disa tipeve të përforcuesave 

operacionale 
- Përgatitja e skemës për eksperimentimin e tre përforcuesave 

operacionale me karakteristika të dallueshme midis tyre. 
- Zgjedhja e aparateve matës dhe përshatatje e kufijve të tyre 

ne lidhje me elementet e pranuara. 
- Krijimi i skemës per të dhënë tensione te ndryshme në hyrje 

dhe për të marrë dalje te ndryshme për te tre përforcuesit 
operacionale. 

- Kryerja e matjeve dhe rregjistrimi tyre nëpër tabela. 
- Ndërtimi grafikëve për të tre përforcuesit operacionalë, si 

varësi dalje dhe hyrje. 
- Përcaktimi i koefiçientit të perforcimit duke pranuar një pikë 

pune të caktuar. 
- Krahasimi i vlerave të koefiçientëve të përfituar. 
- Nxjerja e koefiçientëve për disa pika pune. 
- Ndërtimi i grafikëve te koefiçientëve në varësi të hyrjes. 
- Analizimi dhe dikutimi ndryshimit të vlerës së koeficientit të 

përforcimit kur modeli elektronik përfaqëson një kontur të 
hapur, ku mungon lidhja e kundërt. 
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- Rregullat e sigurisë gjatë realizimit dhe studimit të skemës 
së thjeshtë të konturit të hapur me elemente elektronike.  

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përzgjedhje skemën e duhur me elemente elektronike. 
- të vlerësojë karakteristikat e disa tipeve të përforcuesave 

operacionale 
- të përgatitë skemën e duhur për eksperimentimin e tre 

përforcuesave operacionale. 
- të përzgjedhë aparatet matëse dhe të përshatatë kufijtë e tyre 

ne lidhje me elementet e pranuara. 
- të ndryshojë skemën per të dhënë tensione te ndryshme në 

hyrje dhe për të marrë dalje te ndryshme për te tre 
përforcuesit operacionale. 

- të kryejë matje të sakta dhe ti rregjistrojë ato në tabela. 
- të ndërtojë grafikët për të tre përforcuesit operacionalë, si 

varësi dalje dhe hyrje. 
- të përcaktojë saktë koefiçientin e perforcimit duke pranuar 

një pikë pune të caktuar. 
- të bëjë krahasimin e vlerave të koefiçientëve të përfituar. 
- të përcaktojë saktë koefiçientët për disa pika pune. 
- të ndërtojë grafikët e koefiçientëve në varësi të hyrjes. 
- të analizojë drejt ndryshimin e vlerës së koeficientit të 

përforcimit kur modeli elektronik përfaqëson një kontur të 
hapur, ku mungon lidhja e kundërt. 

- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë realizimit dhe studimit të 
skemës së thjeshtë të konturit të hapur me elemente 
elektronike. 

                                  
  RM 2 Nxënësi realizon skemën e thjeshtë të konturit të mbyllur 

për kontrollin automatik me elemente elektronike dhe 
studimin e dinamikës hyrje–dalje. 
Përmbajtja:  
- Studimi i elementeve pasive R dhe C. 
- Ndërtimi i një pjestuesi RC 
- Eksperimentimi i pjestuesit RC. 
- Ndërtimi skemës me hyrje tensione dhe dalje tensione, 

bendosja e aparateve matëse. 
- Realizimi i eksperimentit, për nje diapazon vlerash të 

tensioneve. 
- Realizimi i matjeve dhe vendosja e tyre ne tabelë. 
- Ndërtimi i një grafiku me tensionin në dalje në funksionin të 

tensionit në hyrje. 
- Verifikimi që grafiku të jetë linear. 
- Llogaritja, për çdo matje, e koeficienti i transmetimit të 

skemës. 
- Realizimi i lidhjes së kundërt negative, kundrejt skemës së 
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konturit të hapur (të pergatitur ne RM1). 
- Realizimi i nyjes shumare të krahasimit të sinjaleve. 
- Mbyllja e skemës së formuar me anë të lidhjes së kundërt 

me koefiçient transmetimi të caktuar, të fiksuar nga matjet e 
mësiperme. 

- Vëzhgimi dhe vizatimi i skemës së formuar. 
- Ndarja e skemës në blloqe dhe vizatimi i saj me anë të 

këtyre blloqeve. 
- Vizatimi i skemës bazë të konturit të mbyllur të kontrollit 

automatik dhe evidentimi i Procesit, Lidhjes së Kundërt dhe 
Nyjes Shumare. 

- Analiza dhe diskutimi i veçorive të skemës me blloqe. 
- Rregullat e sigurisë gjatë realizimit dhe studimit të skemës 

së thjeshtë të konturit të mbyllur me elemente elektronike. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të analizojë elementet pasive R dhe C. 
- të ndërtojë një pjestues RC 
- të bëjë eksperimentimin e pjestuesit RC. 
- të ndërtojë skemën me hyrje tensione dhe dalje tensione dhe 

të bëjë bendosjen e aparateve matëse. 
- të realizojë eksperimentin për nje diapazon vlerash të 

tensioneve. 
- të kryejë matje të sakta dhe ti vendosë ato ne tabelë. 
- të ndërtojë grafikun me tensionin në dalje në funksionin të 

tensionit në hyrje. 
- të garantojë që grafiku të jetë linear. 
- të kryejë llogaritje të sakta të koeficientit të transmetimit të 

skemës, për çdo matje. 
- të realizojë lidhjen e kundërt negative, kundrejt skemës së 

konturit të hapur (të përgatitur ne RM1). 
- të realizojë nyjen shumare të krahasimit të sinjaleve. 
- të bëjë mbylljen e skemës së formuar me anë të lidhjes së 

kundërt me koefiçient transmetimi të caktuar. 
- të bëjë vëzhgimin dhe vizatimin e skemës së formuar. 
- të bëjë ndarjen e skemës në blloqe dhe vizatimin e saj me 

anë të këtyre blloqeve. 
- të bëjë vizatimin e skemës bazë të konturit të mbyllur të 

kontrollit automatik dhe evidentimin e Procesit, Lidhjes së 
Kundërt dhe Nyjes Shumare. 

- të analizojë drejt veçoritë e skemës me blloqe. 
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë realizimit dhe studimit të 

skemës së thjeshtë të konturit të mbyllur me elemente 
elektronike 
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Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në laborator elektronike, të 
parapërgatitur nga mësuesi. 

– Mësuesi duhet të kryejë demonstrime konkrete për realizimin dhe 
vënien në funksionim të një skeme të thjeshtë të konturit të 
mbyllur, me elemente  elektronike. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete 
për realizimin dhe vënien në funksionim të kësaj skeme me 
elemente elektronike, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më 
pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të diskutojnë në lidhje me 
rezultatet e matjeve dhe vëzhgimeve të kryera.  

– Rekomandohet që nxënësit të punojnë në grupe jo më të mëdha se 
3 nxënës në grup. 

– Nxënësit duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës 
të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 
 Laborator me bango pune për instalime të skemave me elemente  

elektronike. Laboratori duhet të përmbajë elemente, pajisje dhe 
aparate matëse të mjaftueshme për të gjithë nxënësit të ndarë në 
grupe me jo më shumë se 3 nxënës në grup.  

 Bangot e punës të kenë burime ushqimi të rregullueshme në nivelet 
e kërkuara nga përforcuesit. 

 Elemente R,C në përshtatje me me perforcuesit e pranuar. 
 Kite për të realizuar montimet. 
 Fije lidhëse me ngjyra. 
 Bangot e punës duhet te jenë të siguruar me të gjitha mbrojtjet që 

kërkohen nga sigurimi teknik. 
 Nxnësit duhet te punojnë ulur. 
 Në toke para tavolinave të këtë tapete gome dhe ndriçim të 

mjaftueshëm në ambientin e punës. 
 Aparate matëse me kufij në përshtatje me elementet e pranuar. 
– Instruksion pune për nxënësit. 
– Letra me kuadrate (milimetrike) për të ndërtuar grafike dhe tabela 

me vlerat e matura. 
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3. Moduli “Studimi eksperimental i konturit te mbyllur të kontrollit automatik me 
mjete elektronike” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi STUDIMI EKSPERIMENTAL I KONTURIT TE 

MBYLLUR TË KONTROLLIT AUTOMATIK 
ME MJETE ELEKTRONIKE 
 

M-12-799-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që aftëson nxënësit për të dalluar vetitë kryesore te nje 
konturi te mbyllur të kontrollit automatik, të realizuar më parë, si dhe 
për të shpjeguar funksionimin e tij si dhe  procesin e stabilizimit te 
daljes, kur në kontur kemi ngacmime shqetësuese. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi bën studimin eksperimental të statikës së konturit të 
mbyllur duke e krahasuar me konturin e hapur. 
Përmbajtja:  
- Parapërgatitja dhe kontrolli paraprak i skemës së konturit të 

mbyllur të kontrollit automatik. 
- Zgjedhja e aparateve matëse, në përshtatje me kufijtë e 

skemës së ndertuar. 
- Krijimi i skemës per të dhënë tensione te ndryshme në hyrje 

dhe për të marrë dalje te ndryshme për te tre përforcuesit 
operacionale, te vendosur në skemën me lidhje të kundërt 
negative. 

- Kryerja e matjeve në hyrje dhe në dalje të konturit të 
mbyllur, si dhe rregjistrimi tyre nëpër tabela. 

- Ndërtimi grafikëve për të tre skemat me përforcuesit 
operacionalë, si varësi dalje dhe hyrje. 

- Përcaktimi i koefiçientit të transmetimit të konturit të 
mbyllur, duke pranuar një pikë pune të caktuar. 

- Krahasimi i vlerave të koefiçientëve të përfituar. 
- Nxjerja e vlerave të koefiçientëve për disa pika pune. 
- Ndërtimi i grafikëve te koefiçientëve në varësi të hyrjes. 
- Nxjerra e përfundimeve dhe diskutimi në lidhje me 

ndryshimin e vlerës së koefiçientit të përforcimit kur modeli 
elektronik përfaqëson një kontur të mbyllur me lidhje të 
kundërt negative. 

- Rregullat e sigurisë gjatë studimit të skemës së konturit të 
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mbyllur të kontrollit automatik.  
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë parapërgatitjen dhe kontrollin paraprak të skemës së 

konturit të mbyllur të kontrollit automatik.. 
- të përzgjedhë aparatet matëse dhe të përshtatë kufijtë e tyre 

ne lidhje me skemën e ndërtuar. 
- të ndryshojë skemën per të dhënë tensione te ndryshme në 

hyrje dhe për të marrë dalje te ndryshme për te tre 
përforcuesit operacionale, te vendosur në skemën me lidhje 
të kundërt negative. 

- të kryejë matje të sakta në hyrje dhe në dalje të konturit dhe 
ti rregjistrojë ato në tabela. 

- të ndërtojë grafikët për të tre përforcuesit operacionalë, si 
varësi dalje dhe hyrje. 

- të përcaktojë saktë koefiçientin e transmetimit të konturit të 
mbyllur, duke pranuar një pikë pune të caktuar. 

- të bëjë krahasimin e vlerave të koefiçientëve të përfituar. 
- të përcaktojë saktë koefiçientët për disa pika pune. 
- të ndërtojë grafikët e koefiçientëve në varësi të hyrjes. 
- të analizojë drejt ndryshimin e vlerës së koeficientit të 

përforcimit kur modeli elektronik përfaqëson një kontur të 
mbyllur me lidhje të kundërt negative. 

- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë gjatë studimit të skemës 
së konturit të mbyllur të kontrollit automatik. 

                                  
  RM 2 Nxënësi bën studimin eksperimental të dinamikës së konturit 

të mbyllur duke e krahasuar me atë të konturit të hapur. 
Përmbajtja:  
- Parapërgatitja dhe kontrolli paraprak i skemës së konturit të 

mbyllur të kontrollit automatik. 
- Zgjedhja e aparateve matëse, në përshtatje me kufijtë e 

skemës së ndertuar. 
- Krijimi i skemës për të dhënë tensione te ndryshme në hyrje 

në formë të funksioneve shkallë-njësi dhe për të marrë dalje 
te ndryshme për te tre përforcuesit operacionale, te vendosur 
në skemën me lidhje të kundërt negative. 

- Lidhja në dalje të skemës e aparateve matese-rregjistruese-
memorizuese. 

- Rregullimi i shkallëve të aparateve ne dalje. 
- Përcaktimi i kufijve të matjes. 
- Përdorimi i aparateve matese-rregjistruese-memorizuese, 

marrja e grafikëve në funksion të kohës dhe ruajtja e tyre në 
memorie. 

- Kryerja e matjeve në hyrje dhe rregjistrimeve në dalje të 
konturit të mbyllur. 

- Rregjistrimi i lakoreve. 



 

 30

- Analiza e lakoreve të fitura në funksion të kohës. 
- Përsëritja e matjeve për të tre skemat me përforcuesit 

operacionalë, si varësi dalje dhe hyrje, në funksion të kohës. 
- Përcaktimi i parametrave kryesore të lakoreve. 
- Vëzhgimi dha analizimi i karakterit të lakoreve, me dhe pa 

luhatje. 
- Analiza dhe krahasimi i lakoreve të ndryshme si dalje të 

konturit të mbyllur në funksion të kohës. 
- Rregullat e sigurisë gjatë studimit të skemës së konturit të 

mbyllur të kontrollit automatik.  
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Pyetje – përgjigje me gojë 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë parapërgatitjen dhe kontrollin paraprak të skemës së 

konturit të mbyllur të kontrollit automatik.. 
- të përzgjedhë aparatet matëse dhe të përshtatë kufijtë e tyre 

ne lidhje me skemën e ndërtuar. 
- të ndryshojë skemën per të dhënë tensione te ndryshme në 

hyrje në formë të funksioneve shkallë-njësi dhe për të marrë 
dalje te ndryshme për te tre përforcuesit operacionale, te 
vendosur në skemën me lidhje të kundërt negative. 

- të bëjë lidhjen në dalje të skemës të aparateve matese-
rregjistruese-memorizuese. 

- të bëjë rregullimin e shkallëve të aparateve ne dalje. 
- të përcaktojë kufijtë e duhur të matjes. 
- të përdorë aparatet matese-rregjistruese-memorizuese për të 

marrë grafikët në funksion të kohës. 
- të bëjë ruajtjen e tyre në memorie. 
- të kryejë matje të sakta në hyrje dhe rregjistrimet në dalje të 

konturit të mbyllur. 
- të bëjë rregjistrimin e lakoreve. 
- të bëjë analizën e duhur të lakoreve të fitura në funksion të 

kohës. 
- të përsëritë matjet për të tre skemat me përforcuesit 

operacionalë, si varësi dalje dhe hyrje, në funksion të kohës. 
- të bëjë përcaktimin e saktë të parametrave kryesore të 

lakoreve. 
- të vëzhgojë dhe analizojë drejt karakterin e lakoreve, me dhe 

pa luhatje. 
- të analizohë dhe krahasojë lakoret e ndryshme si dalje të 

konturit të mbyllur në funksion të kohës. 
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë studimit të skemës së 

konturit të mbyllur të kontrollit automatik 
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Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në laborator elektronike, të 
parapërgatitur nga mësuesi. 

– Mësuesi duhet të kryejë demonstrime konkrete dhe shpjegime për 
analizimin e konturi te mbyllur të kontrollit automatik, me 
elemente  elektronike. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete 
për analizimin eksperimental të kësaj skeme me elemente 
elektronike, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur nga mësuesi dhe më 
pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të diskutojnë në lidhje me 
rezultatet e matjeve dhe vëzhgimeve të kryera.  

– Rekomandohet që nxënësit të punojnë në grupe jo më të mëdha se 
3 nxënës në grup. 

– Nxënësit duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës 
të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 
 Laborator me bango pune për instalimin dhe analizimin e skemave 

me elemente elektronike.  
 Bangot e punës të kenë burime ushqimi të rregullueshme në nivelet 

e kërkuara nga përforcuesit. 
 Elemente R,C në përshtatje me me perforcuesit e pranuar. 
 Kite për të realizuar montimet. 
 Fije lidhëse me ngjyra. 
 Bangot e punës duhet te jenë të siguruar me të gjitha mbrojtjet që 

kërkohen nga sigurimi teknik. 
 Nxnësit duhet te punojnë ulur. 
 Në toke para tavolinave të këtë tapete gome dhe ndriçim të 

mjaftueshëm në ambientin e punës. 
 Aparate matëse me kufij në përshtatje me elementet e pranuar. 
– Instruksion pune për nxënësit. 
– Letra me kuadrate (milimetrike) për të ndërtuar grafike dhe tabela 

me vlerat e matura. 
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4. Moduli “Realizimi i sistemeve të kontrollit automatik me mjete pneumatike” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi REALIZIMI I SISTEMEVE TE KONTROLLIT 

AUTOMATIK ME MJETE PNEUMATIKE 
 

M-12-800-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të realizuar dhe përdorur elementet 
pneumatike të kontrollit automatik me konturet e mbyllura, që kanë  
përdorime të shumta në fushta e ndryshme të teknologjisë industriale. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
   

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi përshkruan sistemin e kontrollit pneumatik dhe bën 
çmontimin dhe montimin e pjesëve të tij. 
Përmbajtja:  
- Burimet e ushqimit pneumatik. 
- Sistemi pneumatik. 
- Njësite e shprehjes së parametrave ne sistemin pneumatik 

dhe konvertimi i tyre. 
- Rrjeti pneumatik, elementet zgjates, bashkues, ndertimi 

rrjetave, hyrjet, daljet, shtesat, kokat, fundet. 
- Valvola pneumatike, elementet perberes, çmontimi dhe 

montimi. 
- Membranat pneumatike, sustat, levat. 
- Motori pneumatik. 
- Perforcuesi pneumatik. 
- Perpunimi i sinjaleve, mbledhja e thjeshte algjebrike. 
- Nyja shumare ne pneumatike. 
- Rregullatori pneumatik dhe blloqet kryesore te tij. 
- Çmontimi, studimi i brendshëm, vezhgimi i hollesishem i 

çdo elementi dhe montimi i rregullatorit pneumatik.  
- Ngushticat, roli i tyre. 
- Silfoni, roli i tij ne perpunim sinjali, droseli. 
- Aparatet matëse pneumatike. 
- Rezistenca pneumatike, kapaciteti pneumatik. 
- Rregullat e sigurisë gjatë çmontimit dhe montimit të 

elementeve të sistemit të kontrollit pneumatik.  
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
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Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përshkruajë burimet e ushqimit pneumatik. 
- të tregojë elementet e sistemit pneumatik. 
- të tregojë cilat janë njësite e shprehjes së parametrave ne 

sistemin pneumatik dhe konvertimin e tyre. 
- të përshkruajë rrjetin pneumatik, elementet zgjates, 

bashkues, ndertimin e rrjetave, hyrjet, daljet, shtesat, kokat, 
fundet. 

- të përshkruajë valvolat pneumatike, elementet perberese. 
- të bëjë çmontimin dhe montimin e valvolave pneumatike. 
- të përshkruajë membranat pneumatike, sustat, levat. 
- të përshkruajë motorin pneumatik dhe përforcuesin 

pneumatik. 
- të tregojë si bëhet perpunimi i sinjaleve dhe mbledhja e 

thjeshte algjebrike. 
- të përshkruajë nyjen shumare ne pneumatike. 
- të analizojë rregullatorin pneumatik dhe blloqet kryesore te 

tij. 
- të bëjë çmontimin, studimin e brëndshëm, vezhgimin e 

hollesishem të çdo elementi dhe montimin e rregullatorit 
pneumatik. 

- të tregojë rolin e ngushticave. 
- të përshkruajë silfonin, rolin e tij ne perpunimin e sinjalit. 
- të përdorë aparatet matëse pneumatike. 
- të tregojë se çfarë janë rezistenca pneumatike dhe kapaciteti 

pneumatik. 
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë çmontimit dhe montimit 

të elementeve të sistemit të kontrollit pneumatik. 
                                  

  RM 2 Nxënësi realizon konturin e mbyllur të kontrollit automatik 
me anë të elementeve kryesore pneumatike. 
Përmbajtja: 
- Vizatimi dhe verifikimi i skemës së thjeshtë të konturit të 

mbyllur të kontrollit automatik me mjete pneumatike. 
- Përzgjedhja si objekt rregullimi e nje sistemi me tuba zhive,  

ku parametri qe do te rregullohet do te jete niveli. 
- Ndërtimi i sistemit te mbyllur, me praninë e nyjes shumare, i 

nje rregullatori te thjeshtë dhe i elementeve të tjerë. 
- Realizimi i lidhjeve me burimin e ushqimit pneumatik. 
- Vendosja e aparateve matëse ne skeme, për matjen e 

parametrave pneumatike. 
- Realizimi i disa “ngacmimeve” dhe vezhgimi i luhatjeve të 

nivelit. 
- Ndryshimi i parametrave të rregullatorit pneumatik dhe 

vezhgimi i reagimit të nivelit në dalje te sistemit. 
- Dhënia e “ngacmimeve” në objekt dhe vezhgimi i 

stabilizimit të procesit per nivelin. 
- Shënimi i rezultateve të vrojtuara dhe diskutimi në lidhje me 

to. 
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- Rregullat e sigurisë gjatë realizimit të konturit të mbyllur të 
kontrollit automatik pneumatik.  

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Pyetje – përgjigje me gojë 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të vizatojë dhe verifikojë skemën e thjeshtë të konturit të 

mbyllur të kontrollit automatik me mjete pneumatike. 
- të përzgjedhë si objekt rregullimi një sistem me tuba zhive,  

ku parametri qe do te rregullohet do te jete niveli. 
- të ndërtojë një sistem te mbyllur të nje rregullatori te 

thjeshtë, me praninë e nyjes shumare.  
- të realizojë lidhjet me burimin e ushqimit pneumatik. 
- të bëjë vendosjen e aparateve matëse ne skeme, për matjen e 

parametrave pneumatike. 
- të realizojë disa “ngacmime” dhe të vëzhgojë luhatjet e 

nivelit. 
- të ndryshojë parametrat e rregullatorit pneumatik dhe të 

vezhgojë reagimin e nivelit në dalje te sistemit. 
- të bëjë dhënien e “ngacmimeve” në objekt dhe të vezhgojë 

stabiliziminn e procesit per nivelin. 
- të shënojë rezultatet e vrojtuara dhe të diskutojë në lidhje me 

to. 
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë realizimit të konturit të 

mbyllur të kontrollit automatik pneumatik. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në laborator  elektronike, të 
parapërgatitur nga mësuesi. 

– Mësuesi duhet të kryejë demonstrime konkrete të veprimeve për 
realizimin e konturit te mbyllur të kontrollit automatik me elemente 
pneumatike, si dhe të japë shpjegime për ato që vërehen. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete 
për çmontimin dhe montimin e elementeve të sistemit të kontrollit 
automatik me elemente pneumatike si dhe për realizimin e këtij 
sistemi, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur nga mësuesi dhe më pas 
në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje 
me rezultatet e matjeve dhe vëzhgimeve të kryera.  

– Rekomandohet që nxënësit të punojnë në grupe jo më të mëdha se 
3 nxënës në grup. 

– Nxënësit duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës 
të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 
 Laborator me bango pune për instalime të skemave me elemente  

pneumatike. 
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 Bangot e punës të kenë burime ushqimi ajri të rregullueshme në 
nivelet e kërkuara nga përforcuesit pneumatike, me aparate matese 
dhe reduktuese 

 Kollona zhive qe te lejojne lidhje me elementet pneumatike dhe te 
vendosen si objekte rregullimi per nivelin. 

 Elemente te ndryshem pneumatike, si valvula, ekzekutues, drosela, 
R,C ngushtica, lidhëse, fundore, reduktore, rregullatore te thjeshte, 
panele te vegjel per kalime pneumatike, perforcuesa te ndryshem. 

 Kite për të realizuar montimet. 
 Fije lidhëse me ngjyra. 
 Burim ushqimi pneumatik, i rregullueshem dhe i pajisur me 

reduktore dhe aparate mates per nivelet e kerkuara te pneumatikës. 
 Bangot e punës duhet te jenë të siguruar me të gjitha mbrojtjet që 

kërkohen nga sigurimi teknik. 
 Nxënësit duhet te punojnë ulur. 
 Në toke para tavolinave të këtë tapete gome dhe ndriçim të 

mjaftueshëm në ambientin e punës. 
 Aparate matëse me kufij në përshtatje me elementet e pranuar. 
– Instruksion pune për nxënësin. 
– Letra me kuadrate (milimetrike) për të ndërtuar skemat dhe 

diagramat e montimit qe do te realizoje ne klase. 
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5. Moduli “Kontrolli automatik i semaforëve” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK I SEMAFOREVE  

 
M-12-801-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të analizuar, përshtatur dhe 
mbikqyrur pajisjet dhe proceset e kontrollit automatik ne sistemet e 
kontrollit të semaforëve (rutier). 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

  36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon kontrollin automatik në semaforë (trafikun 
rutier). 
Përmbajtja: 
- Qëllimet e përdorimit të sistemit të semaforëve. 
- Pjeset kryesore te një sistemi semaforesh. 
- Organizimi dhe rregullat bazë me te cilat operohet ne 

kontollin rutier 
- Linjat e transmetimit dhe ndërlidhja midis gurpeve te 

semaforeve. 
- Struktura dhe logjika e programimit ne funksion te rolit te 

semaforëve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të tregojë qëllimet e përdorimit të sistemit të semaforëve. 
- të dallojë dhe përshkruajë pjeset kryesore te sistemit te 

semaforëve. 
- të shpjegojë organizimin dhe rregullat me të cilat operohet 

në kontrollin e grupeve te semaforeve. 
- të përshkruajë mediat e transmetimit te te dhenave midis 

grupeve te semaforeve 
- të analizojë strukturën dhe logjikën e programimit duke 

konsideruar rolin e semaforëve. 
                                  

  RM 2 Nxënësi realizon programe të trafikut rutier në PLC  
Përmbajtja:  
- Konceptimi, vizatimi i bllok-skemës dhe realizimi i 
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programit te nje semafori të thjeshtë. 
- Konceptimi dhe realizimi i programit për semaforizimin e 

një kryqëzimi rrugësh. 
- Konceptimi dhe realizimi i nje programi qe bashkerendon 

punen e grupeve te semaforeve te vendosur gjate nje rruge. 
- Konceptimi dhe realizimi i nderlidhjes se semaforeve ne 

distancë. 
- Përzgjedhja e mjeteve dhe pajisjeve për realizimin e 

programeve të trafikut rutier. 
- Mbikqyrja e funksionimit të pajijseve të komandimit të 

semaforëve.  
- Diagnostikimi i difekteve gjate punes së semaforeve. 
- Zëvendësimi i pjesëve të sistemit të kontrollit automatik të 

semaforëve. 
- Rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me pajisjet e 

kontrollit automatik të semaforëve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të konceptojë, vizatojë bllok-skemën dhe realizojë 

programin e një semafori të thjeshtë. 
- të konceptojë dhe realizojë programin për semaforizimin e 

një kryqëzimi rrugësh. 
- të konceptojë dhe realizojë programin qe bashkerendon 

punen e grupeve te semaforeve te vendosur gjate nje rruge. 
- të konceptojë dhe realizojë programin e nderlidhjes se 

semaforeve ne distancë. 
- të përzgjedhë e mjetet dhe pajisjet e duhura për realizimin e 

programeve të trafikut rutier. 
- të mbikqyrë funksionimin e pajijseve të komandimit të 

semaforëve.  
- të bëjë diagnostikimin e difekteve gjate punes së 

semaforeve. 
- të bëjë zëvendësimin e pjesëve të sistemit të kontrollit 

automatik të semaforëve. 
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me pajisjet 

e kontrollit automatik të semaforëve. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në laborator ose prane qendrave te 
kontrollit te trafikut rutier. Rekomandohet të bëhen vizita studimore 
për të mbikqyrur funksionimin e grupeve të semaforëve. 

– Mësuesi duhet të kontaktojë paraprakisht specialistët që instalojnë 
dhe mbikqyrin funksionimin e pajisjeve të kontrollit automatik të 
semaforëve, dhe të bëjë organizimin e veprimtarive të nxënësve 
gjatë zbatimit të modulit.  

– Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike dhe punë në 
grup për programimin, realizimin, mbikqyrjen dhe zëvendësimin e 
pjesëve të pajisjeve të kontrollit automatik të semaforëve. Ata duhet 
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të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës të dhënë nga 
mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
 
 Qendra te kontrollit te trafikut rutier 
 Laboratori me pajisjet specifike për realizimin e programeve të 

kontrollit të semaforëve. 
 Elemente elektronike të kontrollit automatik të semaforëve. 
– Instruksione pune për nxënësin. 
– Materiale ilustruese si katalogë, manuale, bllok-skema etj. 
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6. Moduli “Kontrolli automatik i ashensoreve” 
 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK I ASHENSOREVE  

 
M-12-802-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të analizuar, përshtatur dhe 
mbikqyrur pajisjet dhe proceset e kontrollit automatik të ashensoreve 
të llojeve të ndryshme 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon kontrollin automatik të ashensorëve. 
Përmbajtja: 
- Qëllimet e përdorimit të ashensorëve. 
- Pjeset kryesore te ndertimit te një ashensori. 
- Funksionet e pjesëve kryesore të ashensorit. 
- Funksionimi i ashensorit. 
- Rregjimet e punes së ashensorit. 
- Struktura dhe logjika e programimit te kontrollit të 

ashensorit. 
- Elementet elektronike për kontrollin automatik të ashensorit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të tregojë qëllimet e përdorimit të ashensorëve. 
- të përshkruajë pjeset kryesore nga të cilat është i ndërtuar një 

ashensor. 
- të tregojë funksionet e pjesëve kryesore të ashensorit. 
- të përshkruajë mënyrën e funksionimit të ashensorit. 
- të tregojë veçoritë e rregjimeve të punës së ashensorit. 
- të përshkruajë strukturën dhe logjikën e programimit te 

kontrollit të ashensorit. 
- të tregojë cilat janë elementet elektronike për kontrollin 

automatik të ashensorit, si dhe rolet e tyre. 
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  RM 2 Nxënësi realizon progamimin e ashensorit në PLC dhe 
vendosjen e elementeve elektronike të kontrollit automatik 
të ashensorit. 
Përmbajtja:  
- Konceptimi, vizatimi i bllok-skemës dhe realizimi i 

programit te kontrollit automatik të nje ashensori. 
- Përzgjedhja e pjesëve dhe elementeve elektronike të 

kontrollit automatik të ashensorit.  
- Montimi i elementeve elektronike (sensorëve) në brendësi të 

ashensorit. 
- Realizimi i programimit te ashensorit. 
- Mbikqyrja e funksionimit të kontrollit automatik të 

ashensorit. 
- Diagnostikimi i difekteve gjatë regjimeve të ndryshme të 

punës së ashensorit. 
- Zëvendësimi i pjesëve të sistemit të kontrollit automatik të 

ashensorit. 
- Rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me pajisjet e 

kontrollit automatik të ashensorëve.  
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të konceptojë, vizatojë bllok-skemën dhe realizojë 

programin e kontrollit automatik të nje ashensori. 
- të bëjë përzgjedhjen e pjesëve dhe elementeve elektronike të 

duhura për kontrollin automatik të ashensorit.  
- të bëjë montimin e elementeve elektronike (sensorëve) në 

brendësi të ashensorit. 
- të realizojë programimin e duhur të ashensorit. 
- të bëjë mbikqyrjen e funksionimit të kontrollit automatik të 

ashensorit. 
- të bëjë diagnostikimin e difekteve gjatë regjimeve të 

ndryshme të punës së ashensorit. 
- të bëjë zëvendësimin e pjesëve të sistemit të kontrollit 

automatik të ashensorit. 
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me pajisjet 

e kontrollit automatik të ashensorëve. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në laborator ose prane qendrave te 
montimit te ashensoreve. Rekomandohen vizita studimore në 
ashensorë të ndërtesave të ndryshme. 

– Mësuesi duhet të kontaktojë paraprakisht specialistët e montimit dhe 
mirëmbajtjes së ashensorëve dhe të bëjë organizimin e veprimtarive 
të nxënësve gjatë zbatimit të modulit.  

– Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike dhe punë në 
grup për programimin, realizimin, mbikqyrjen dhe zëvendësimin e 
pjesëve të pajisjeve të kontrollit automatik të ashensorëve. Ata duhet 
të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës të dhënë nga 
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mësuesi. 
– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 

kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
 
 Mjedise pune të një kompanie të montimit dhe mirembajtes se 

ashensoreve 
 Laboratori me pajisjet specifike për realizimin e programimit të 

kontrollit automatik të ashensorëve. 
 Elemente elektronike të kontrollit automatik të ashensorëve. 
– Instruksione pune për nxënësin. 
– Materiale ilustruese si katalogë, manuale, bllok-skema etj. 
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7. Moduli “Kontrolli automatik i sistemeve të sigurisë” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK I SISTEMEVE TE 

SIGURISE 
 

M-12-803-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të analizuar, përshtatur dhe 
mbikqyrur pajisjet dhe proceset e kontrollit automatik te sistemet e 
ndryshme të sigurisë 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

  36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon kontrollin automatik të sistemeve të 
sigurisë. 
Përmbajtja: 
- Qëllimet e përdorimit të sistemeve të sigurisë. 
- Pjeset kryesore te ndertimit të sistemeve të sigurisë. 
- Funksionet e pjesëve kryesore të sistemeve të sigurisë. 
- Mënyrat e funksionimit të sistemeve të sigurisë. 
- Shkalla e sigurisë në funksion të elementeve të sistemit të 

sigurisë. 
- Struktura dhe logjika e programimit të sistemeve të sigurisë.  
- Elementet elektronike për kontrollin të sistemeve të sigurisë. 
- Komunikimi i elementeve perberes te sistemit te sigurise. 
- Transmetimi i te dhenave ne distance. 
- Struktura dhe logjika e programimit te sistemeve te sigurise. 
- Ruajtja e të dhenave në serverat qendrorë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të tregojë qëllimet e përdorimit të sistemeve të sigurisë. 
- të dallojë dhe përshkruajë pjeset perberese te nje sistemi 

sigurie. 
- të përshkruajë funksionet e pjesëve kryesore të sistemeve të 

sigurisë. 
- të analizojë mënyrat e funksionimit të sistemeve të sigurisë. 
- të shpjegojë shkallen e sigurise se krijuar ne funksion te 

elementeve të sistemit. 
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- te realizoje komunikimin midis elementeve te ndryshem. 
- të tregojë si kryhet transmetimi i të dhënave në distancë. 
- të analizojë strukturën dhe logjikën e programimit të sistemit 

të sigurisë. 
- të realizojë ruajtjen e te dhenave ne serverat qendrore. 

                                  
  RM 2 Nxënësi realizon progame në PLC dhe vendosjen e 

elementeve elektronike për kontrollin automatik të 
sistemeve të sigurisë 
Përmbajtja:  
- Konceptimi dhe vizatimi i bllok-skemës së një sistemi 

sigurie me kamera, fotoelemente, sensorë presioni, sensorë 
lagështie etj. 

- Përzgjedhja e pjesëve dhe elementeve elektronike të sistemit 
të sigurisë.  

- Montimi i pjesëve dhe elementeve elektronike të sistemit të 
sigurisë. 

- Realizimi i logjikës së funksionimit të sistemit të sigurisë. 
- Realizimi i progamimit ne PLC te sistemit të sigurisë, ne 

funksion te sensoreve te vendosur ne skeme.  
- Mbikqyrja e funksionimit të sistemit të sigurisë. 
- Diagnostikimi i difekteve gjatë regjimeve të ndryshme të 

sistemit të sigurisë. 
- Zëvendësimi i pjesëve të sistemit të sigurisë. 
- Rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me pajisjet e 

sistemit të sigurisë.  
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë konceptimin dhe vizatimin e bllok-skemës së një 

sistemi sigurie me kamera, fotoelemente, sensorë presioni, 
sensorë lagështie etj. 

- të përzgjedhë pjesët dhe elementet elektronike të duhura të 
sistemit të sigurisë.  

- të bëjë montimin e pjesëve dhe elementeve elektronike të 
sistemit të sigurisë. 

- të bëjë realizimin e logjikës së funksionimit të sistemit të 
sigurisë. 

- të bëjë realizimin e progamimit ne PLC te sistemit të 
sigurisë, ne funksion te sensoreve te vendosur ne skeme.  

- të mbikqyrë funksionimin e sistemit të sigurisë. 
- të bëjë diagnostikimin e difekteve gjatë regjimeve të 

ndryshme të sistemit të sigurisë. 
- të bëjë zëvendësimin e pjesëve të sistemit të sigurisë. 
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me pajisjet 

e sistemit të sigurisë. 
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Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në laborator dhe/ose prane kompanive 
te cilat montojne dhe mirëmbajnë sisteme sigurie. 

– Mësuesi duhet të kontaktojë paraprakisht specialistët e sistemeve të 
sigurisë dhe të bëjë organizimin e veprimtarive të nxënësve gjatë 
zbatimit të modulit.  

– Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike dhe punë në 
grup për programimin, realizimin, mbikqyrjen dhe zëvendësimin e 
pjesëve elektronike të sistemeve të sigurisë të llojeve të ndryshme. 
Ata duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës të 
dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
 Laborator elektronik me pajisjet përkatëse 
 Kompani e montimit dhe mirembajtjes se sistemeve te sigurise. 
 Laboratori me pajisjet specifike për realizimin e montimit dhe 

programimit të sistemeve të sigurisë. 
 Elemente elektronike të kontrollit automatik të sistemeve të 

sigurisë. 
– Instruksione pune për nxënësin. 
– Materiale ilustruese si katalogë, manuale, bllok-skema etj. 
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8. Moduli “Kontrolli automatik i sistemeve të paketimit të produkteve” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK I SISTEMEVE TE 

PAKETIMIT TE PRODUKTEVE 
 

M-12-804-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të analizuar, përshtatur dhe 
mbikqyrur pajisjet dhe proceset e kontrollit automatik tek sistemet e 
paketimit të produkteve të ndryshme 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon kontrollin automatik te sistemeve te 
paketimit të produkteve. 
Përmbajtja: 
- Qëllimi i sistemeve të paketimit të produkteve. 
- Llojet e sistemeve të paketimit të produkteve. 
- Mënyrat e funksionimit të sistemeve të paketimit të 

produkteve. 
- Pjeset kryesore te makinerive te paketimit të produkteve. 
- Funksionet e pjesëve kryesore të sistemeve të paketimit të 

produkteve. 
- Skemat teknologjike te makinerive te paketimit të 

produkteve. 
- Struktura dhe logjika e programimit te kontrollit automatik 

te makinerive te paketimit të produkteve. 
- Elementet elektronike për kontrollin të sistemeve të 

paketimit të produkteve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të tregojë qëllimin e sistemeve të paketimit të produkteve. 
- të tregojë llojet kryesore të sistemeve të paketimit të 

produkteve. 
- të analizojë mënyrat e funksionimit të sistemeve të paketimit 

të produkteve 
- të dallojë dhe përshkruajë pjeset perberese te nje makinerie 

paketimi produktesh. 
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- të përshkruajë funksionet e pjesëve kryesore të sistemeve të 
paketimit të produkteve. 

- të shpjegojë skemat teknologjike te makinerise se paketimit 
të produkteve. 

- te analizoje pajisjet matese dhe kontrolluese ne makinerine e 
paketimit. 

- te realizoje skemen e thjeshtuar te kontrollit automatik te 
makinerise ne funksion te procesit teknologjik.  

- të përshkruajë elementet elektronike për kontrollin të 
sistemeve të paketimit të produkteve. 

                                  
  RM 2 Nxënësi realizon progame në PLC dhe mbikqyr elementet 

kryesore te kontrollit automatik ne makinerite e paketimit 
të produkteve. 
Përmbajtja:  
- Konceptimi dhe vizatimi i bllok-skemës së një sistemi për 

kontrollin automatik të një makine të paketimit të produkteve
- Përzgjedhja e pjesëve dhe elementeve elektronike të sistemit 

të kontrollit automatik të makinës së paketimit të produkteve 
- Montimi i pjesëve dhe elementeve elektronike të pajisjeve të 

kontrollit automatik në makinën e paketimit të produkteve. 
- Realizimi i kontrollit të pajisjeve matëse. 
- Realizimi i progamimit ne PLC te sistemit në funksion te 

sensoreve te vendosur ne skeme.  
- Mbikqyrja e funksionimit të sistemit të kontrollit automatik 

të makinës së paketimit të produkteve. 
- Diagnostikimi i difekteve gjatë regjimeve të ndryshme të 

sistemit të kontrollit automatik të makinës së paketimit të 
produkteve. 

- Zëvendësimi i pjesëve elektronike të sistemit të kontrollit 
automatik të makinës së paketimit të produkteve. 

- Rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me pajisjet e 
sistemit të kontrollit automatik të makinës së paketimit të 
produkteve. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të konceptojë dhe vizatojë bllok-skemën e një sistemi për 

kontrollin automatik të një makine të paketimit të produkteve
- të përzgjedhë pjesët dhe elementet elektronike të duhura të 

sistemit të kontrollit automatik të makinës së paketimit të 
produkteve  

- të bëjë montimin e pjesëve dhe elementeve elektronike të 
pajisjeve të kontrollit automatik në makinën e paketimit të 
produkteve. 

- të realizojë kontrollin e pajisjeve matëse. 
- të realizojë progamimin ne PLC te sistemit në funksion te 

sensoreve te vendosur ne skeme.  
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- të mbikqyrë funksionimin e sistemit të kontrollit automatik 
të makinës së paketimit të produkteve. 

- të bëjë diagnostikimin e difekteve gjatë regjimeve të 
ndryshme të sistemit të kontrollit automatik të makinës së 
paketimit të produkteve. 

- të bëjë zëvendësimin e pjesëve elektronike të sistemit të 
kontrollit automatik të makinës së paketimit të produkteve. 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik gjatë punës me pajisjet 
e sistemit të kontrollit automatik të makinës së paketimit të 
produkteve. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në laborator dhe/ose prane kompanive 
te cilat kane makineri ose robotë që kryejnë paketimin e produkteve 
të ndryshme. 

– Mësuesi duhet të kontaktojë paraprakisht specialistët e kompanive 
që kryejnë paketime të produkteve dhe të bëjë organizimin e 
veprimtarive të nxënësve gjatë zbatimit të modulit.  

– Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari praktike dhe punë në 
grup për programimin, realizimin, mbikqyrjen dhe zëvendësimin e 
pjesëve elektronike të sistemeve të kontrollit automatik në makinat e 
paketimit të produkteve të llojeve të ndryshme. Ata duhet të kenë 
studiuar paraprakisht instruksionin e punës të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
 Kompani te cilat përdorin makineri paketimi të produkteve 
 Laborator elektronik me pajisjet specifike për realizimin e 

kontrollit automatik të makinave të paketimit të produketeve. 
 Elemente elektronike të kontrollit automatik të makinave të 

paketimit të produkteve. 
– Instruksione pune për nxënësin. 
– Materiale ilustruese si katalogë, manuale, bllok-skema etj. 
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9. Moduli “Kontrolli automatik i makinave dhe transmisioneve elektrike” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          12 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK I MAKINAVE DHE 

TRANSMISIONEVE ELEKTRIKE 
 

M-12-805-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i njeh nxënësit me transformatorët e fuqisë, motorët 
elektrikë dhe skemat e komandimit të tyre, si dhe ia aftëson ata të 
operojnë me skemat dhe pajisjet e kontrollit automatik të këtyre 
makinave elektrike. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 72 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 
“Teknologji informimi dhe komunikimi”. 
 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon transformatorët e fuqisë dhe operon me 
skemat e thjeshta të lidhjes së tyre me ngarkesën e 
ndryshueshme. 
Përmbajtja:  
- Klasifikimi i tipeve të ndryshme të transformatorëve të 

fuqisë, sipas ndërtimit të bërthamës magnetike  
- Etiketimi i pjesëve të ndryshme, si për transformatorët një 

fazor dhe për ata trefazor 
- Transformatorët e matjes së tensionit dhe rrymës, leximi i 

hyrjeve dhe daljes, realizimi i skemave të thjeshta të lidhjes 
së tyre. 

- Përcaktimi i humbjeve të punimit pa ngarkesë dhe të lidhjes 
së shkurtër nëpërmjet realizimit të provave të punimit 
pangarkesë dhe të lidhjes së shkurtër për një transformator 
një fazor. 

- Përcaktimi i vlerës së rrymës së punimit pa ngarkesë në 
transformator 

- Përcaktimi i koeficientit të transformimit të transformatorit 
dhe grupit të lidhjes për lidhjen e transformatorëve në 
paralel. 

- Realizimi i skemës për matjen e fuqisë trefazore për 
ngarkesë të lidhur në yll me metodën me tre vatmetra 
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 - Realizimi i skemës për matjen e fuqisë trefazore për 
ngarkesë të lidhur në trekëndësh me metodën me dy 
vatmetra 

- Autotransformatorët dhe rregullimi i tensionit.  
- Rregullat e sigurisë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë praktikës 

me transformatorët e fuqisë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përzgjedhë tipin e duhur të transformatorit të fuqisë. 
- të etiketojë si duhet pjesët e ndryshme të transformatorit të 

fuqisë. 
- të interpretojë targetën e transformatorit 
- të realizojë lidhjen e transformatorit të fuqisë me ngarkesën 
- të realizojë lidhjen e transformatorëve matës, primarit dhe 

sekondarit të tyre me fuqinë dhe aparatet matëse 
- të përdorë aparatet matëse si vatmetra, ampermetra dhe 

voltmetra për të matur fuqinë për ngarkesë të lidhur në yll 
dhe për ngarkesë të lidhur në trekëndësh 

- të përdorë aparatet matëse si vatmetra, ampermetra dhe 
voltmetra për të matur humbjet e punimit pa ngarkesë si dhe 
ato të lidhjes së shkurtër.  

- të realizojë skemat e punimit pa ngarkesë dhe të lidhjes së 
shkurtër te transformatori 

- të përcaktojë koeficientin e transformimit dhe polaritetin e 
pështjellave të transformatorit 

- të analizojë lidhjen në paralel të transformatorëve 
- të kryejë provat e punimit pangarkesë dhe të lidhjes së 

shkurtër në transformatorë. 
- të kryejë matje të sakta dhe ti hedhë në tabela 
- të ndërtojë grafikët dhe përpunojë rezultatet për provat e 

ndryshme. 
- të zbatojë rregullat e sigurisë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 

praktikës me transformatorët e fuqisë. 
                                  

  RM 2 Nxënësi analizon motorët asinkron dhe realizon skema të 
thjeshta për lëshimin dhe frenimin elektrik të tyre.  
Përmbajtja:  
- kKlasifikimi i motorëve asinkron, mbështetur në ndërtimin 

konstruktiv të rotorit.  
- Etiketimi i pjesëve të ndryshme për motorat asinkron një 

fazor dhe trefazor. 
- Leximi i targetës dhe shpjegimi i madhësive që jepen në të.  
- Përcaktimi i humbjeve të punimit pangarkesë dhe atyre të 

lidhjes së shkurtër të motorit asinkron, nëpërmjet realizimit 
të provave të punimit pangarkesë dhe të lidhjes së shkurtër. 

- Përcaktimi i vlerës së rrymës së punimit pa ngarkesë në 
motorin asikron 
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- Realizimi i skemës së lëshimit direkt të motorit asinkron. 
- Përcaktimi i vlerës së rrymës së lëshimit  
- Realizimi i skemës së lëshimit me autotransformatorë për 

motorin asinkron me rotor të lidhur në të shkurtër 
- Realizimi i skemës së lëshimit me rezistenca aktive 

simetrike për motorin asinkron me rotor të lidhur në të 
shkurtër 

- Realizimi i skemës së lëshimit me rezistenca simetrike në 
rotor për motorin asinkron me rotor me faza. 

- Realizimi i skemës së lëshimit me anë të shndërruesve statik  
për motorin asinkron me rotor të lidhur në të shkurtër si dhe 
atë me faza 

- Realizimi i skemës së frenimit të motorëve asinkron me anë 
të frenimit rekuperativë, skema Ward-Leonard ose me 
shndërrues statik. 

- Realizimi i skemës së frenimit të motorëve asinkron me anë 
të frenimit me kundërkyçje 

- Realizimi i skemës së frenimit të motorëve asinkron me anë 
të frenimit dinamik me rrymë të vazhduar. 

- Rregullat e sigurisë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë praktikës 
me motorët asinkron. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përzgjedhje si duhet fuqinë dhe tipin e motorit asinkron në 

varësi të ngarkesës në bosht. 
- të etiketojë si duhet pjesët e ndryshme të motorit asinkron. 
- të interpretojë siç duhet targetën e motorit asinkron. 
- të realizojë lidhjen e daljeve të pështjellës së statorit në yll 

ose trekëndësh në varësi të vlerës së tensionit të fazës 
- të përdorë aparatet matëse si vatmetra, ampermetra dhe 

voltmetra për provat e punimit pangarkesë dhe të lidhjes së 
shkurtër 

- të lidhë skemat e ndryshme për lëshimin e motorit asinkron 
- të ndërtojë karakteristikën mekanike të motorit asinkron.  
- të shpjegojë qartë çfarë është shkarja, momenti i lëshimit, 

rryma e lëshimit, momenti maksimal për motorin asinkron.  
- të bëjë krahasimin ndërmjet mënyrave të ndryshme të 

lëshimit të motorit asinkron duke nxjerrë konkluzione se kur 
del nevoja e përdorimit të tyre   

- të realizojë skemat e lidhjes për mënyrat e ndryshme të 
frenimit të motorëve asinkron 

- të përzgjedhë aparatet e duhura, tipet, kufijtë e matjes etj.,  
për realizimin e frenimit dinamik, me kundërkyçje si dhe me 
anë të shndërruesve statik të motorit asinkron.   

- të kryejë matje të sakta dhe ti vendosi në tabela. 
- të ndërtojë grafikët dhe përpunojë rezultatet për provat e 

ndryshme. 



 

 51

- të zbatojë rregullat e sigurisë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 
praktikës me motorët asinkron 

 
  RM 3 Nxënësi analizon motorët e rrymës së vazhduar dhe realizon 

skema të thjeshta për lëshimin, rregullimin e shpejtësisë dhe 
frenimin elektrik të tyre.  
Përmbajtja:  
- Klasifikimi i motoreve të rrymës së vazhduar mbështetur në 

ndërtimin konstruktiv dhe mënyrën e lidhjes së pështjellës së 
eksitimit  

- Etiketimi i pjesëve të ndryshme të motorit të rrymës së 
vazhduar  

- Interpretimi i targetës dhe shpjegimi i madhësive që jepen në 
të.  

- Realizimi i skemës për nxjerrjen e kurbës së magnetizimit 
për motorin e rrymës së vazhduar me eksitim të pavarur 

- Realizimi i skemës së lëshimit me rezistenca për motorin e 
rrymës së vazhduar me eksitim të pavarur 

- Realizimi i skemës së lëshimit me shndërrues statik për 
motorin e rrymës së vazhduar me eksitim të pavarur  me 
fluks nominal  

- Realizimi i skemës së frenimit me anë të frenimit 
rekuperativ, skema Ward-Leonard ose me shndërrues statik. 

- Realizimi i skemës së frenimit me anë të frenimit me 
kundërkyçje, me ndryshim polariteti të tensionit, duke futur 
rezistenca të mëdha në qarkun e induktit ose duke e ushqyer 
qarkun e induktit me tension të zvogëluar. 

- Realizimi i skemës së frenimit me anë të frenimit dinamik  
- Rregullimi i shpejtësisë për motorin e rrymës së vazhduar 

me eksitim të pavarur duke ndryshuar rezistencën e lidhur në 
qarkun e induktit 

- Rregullimi i shpejtësisë për motorin e rrymës së vazhduar 
me eksitim të pavarur duke ndryshuar tensionin e eksitimit 
me rezistenca ose me anë të shndërruesve statik. 

- Rregullat e sigurisë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë praktikës 
me motorët e rrymës së vazhduar. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përzgjedhje si duhet fuqinë dhe tipin e motorit të rrymës 

së vazhduar në varësi të ngarkesës në bosht. 
- të etiketojë si duhet pjesët e ndryshme të tij 
- të interpretojë siç duhet targetën e motorit 
- të realizojë lidhjen e motorit në burimin e ushqimit 
- të përdorë aparatet matëse si ampermetra dhe voltmetra për 

provat e ndryshme të rregullimit të shpejtësisë, lëshimit dhe 
frenimit 

- të ndërtojë karakteristikën mekanike të motorit të rrymës së 
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vazhduar si në regjimin motor ashtu dhe në atë gjenerator. 
- të realizojë skemat e lidhjes për mënyrat e ndryshme të 

frenimit të motorit të  rrymës së vazhduar me eksitim të 
pavarur  

- të bëjë krahasimin ndërmjet mënyrave të ndryshme të 
frenimit të motorit të rrymës së vazhduar me eksitim të 
pavarur duke nxjerrë konkluzione se kur del nevoja e 
përdorimit të tyre   

- të përdorë aparatet e duhura, tipet, kufinjtë e matjes etj., për 
realizimin e frenimit dinamik, me kundërkyçje me anë të 
rezistencave si dhe kur përdoren shndërruesit statik   

- të realizojë skemat e ndryshme për rregullimin e shpejtësisë 
- të kryejë matje të sakta për secilën provë dhe ti hedhë matjet 

në tabela 
- të ndërtojë grafikët dhe përpunojë rezultatet për provat e 

ndryshme. 
- të zbatojë rregullat e sigurisë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 

praktikës me motorët e rrymës së vazhduar. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në laboratorin e makinave dhe 
transmisioneve elektrike, të parapërgatitur nga mësuesi. 
Rekomandohen dhe vizita në objekte ku përdoren makina dhe 
transmisione elektrike. 

– Mësuesi duhet të kryejë demonstrime konkrete për realizimin dhe 
vënien në funksionim të skemave të ndryshme të komandimit, me 
transformatorë dhe motorë elektrikë. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete 
për realizimin dhe vënien në funksionim të provave të ndryshme 
me transformatorët dhe motorët elektrikë, fillimisht në mënyrë të 
mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur.  

– Nxënësit  duhet të diskutojnë në lidhje me rezultatet e matjeve, 
vëzhgimeve e kryera dhe të nxjerrin konkluzionet praktike për 
provat e kryera.  

– Rekomandohet që nxënësit të punojnë në grupe jo më të mëdha se 
3-4 nxënës në grup. 

– Nxënësit duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës 
të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
 Laborator me bango pune për instalime të skemave me 

transformatorë dhe motorë elektrik. Laboratori duhet të përmbajë 
elemente, pajisje dhe aparate matëse të mjaftueshme për të gjithë 
nxënësit të ndarë në grupe me jo më shumë se 3-4 nxënës në grup.  

 Bangot e punës të kenë burime ushqimi alternative trefazore dhe të 
rrymës së vazhduar.  

 Transformatorë njëfazorë dhe trefazorë, 
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 Motorë asinkron me rotor me faza 
 Motorë të rrymës së vazhduar me eksitim të pavarur. 
 Kite për të realizuar montimet. 
 Fije lidhëse me ngjyra. 
 Bangot e punës duhet te jenë të siguruar me të gjitha mbrojtjet që 

kërkohen nga sigurimi teknik. 
 Nxënësit duhet te punojnë ulur. 
 Në toke para tavolinave të këtë tapete gome dhe ndriçim të 

mjaftueshëm në ambientin e punës. 
 Aparate matëse me kufij në përshtatje me elementet e pranuar. 
– Instruksion pune për nxënësit. 
– Letra me kuadrate (milimetrike) për të ndërtuar grafike dhe tabela 

me vlerat e matura. 
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10. Moduli “Kontrolli automatik në industrinë e përpunimit të naftës” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          13 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK NË INDUSTRINE E 

PERPUNIMIT TE NAFTES 
 

M-12-806-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të analizuar, përshtatur dhe 
mbikqyrur pajisjet dhe proceset e kontrollit automatik në industrinë e 
përpunimit të naftës. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 69 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, Niv.III 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon përdorimet e kontrollit automatik në 
industrinë e përpunimit të naftës. 
Përmbajtja:  
- Pjeset kryesore te një industrie të përpunimit të naftës (në 

Ballsh). 
- Organizimi teknologjik i përpunimit të naftës. 
- Salla e komandës. 
- Aparatet matese dhe rregjistruese ne sallen e komandes. 
- Linjat e transmetimit. 
- Montimi i linjave të transmetimit nga objektet e uzines deri 

ne sallen e komandes. 
- Kontrolli automatik në proceset e ndryshme që kryhen në 

industrinë e përpunimit të naftës 
- Rregullat e sigurisë gjatë vëzhgimit të pajisjeve të kontrollit 

automatik në industrinë e përpunimit të naftës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të dallojë dhe përshkruajë pjeset kryesore te një industrie të 

përpunimit të naftës (në Ballsh). 
- të shpjegojë organizimin teknologjik të përpunimit të naftës. 
- të përshkruajë sallën e komandës. 
- të evidentojë dhe operojë me aparatet matese dhe 

rregjistruese ne sallen e komandes. 
- të dallojë linjat e transmetimit dhe tregojë si janë të 

montuara nga objektet e uzines deri ne sallen e komandes. 
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- të përshkruajë kontrollin automatik në proceset e ndryshme 
që kryhen në industrinë e përpunimit të naftës 

- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë vëzhgimit të pajisjeve të 
kontrollit automatik në industrinë e përpunimit të naftës. 

                                  
  RM 2 Nxënësi analizon, mbikqyr dhe përshtat pajisjet e kontrollit 

automatik në industrinë e përpunimit të naftës. 
Përmbajtja:  
- Organizimi i matjeve te ndryshme dhe rregjistrimi si sinjale 

analoge ose digitale. 
- Leximi i aparateve matese dhe rregjistruese ne sallen e 

komandes. 
- Laboratori i automatikes – elektronik (KIP). 
- Laboratori i automatikes – pneumatik (KIP). 
- Puna e perditshme ne KIP. 
- Grafiket e remonteve. 
- Veprimtaria e specialisteve te kontrollit automatik. 
- Valvulat pneumatike 
- Valvulat elektro-pnumatike. 
- Perforcuesit elektronike. 
- Membranat pneumatike. 
- Testimi i rregullatoreve ne te dy laboratoret. 
- Montimi i nje skeme të rregullimit automatik ne laborator. 
- Zbatimi i skemës ne një objekt real (ne bashkepunim me 

specialistet e uzines).  
- Rregullat e sigurisë gjatë punës me pajisjet e kontrollit 

automatik në industrinë e përpunimit të naftës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të lexojë ose kryejë matje te ndryshme dhe t’i rregjistrojë ato 

si sinjale analoge ose digitale. 
- të evidentojë dhe operojë me aparatet matese dhe 

rregjistruese ne sallen e komandes. 
- të kryejë mbikqyrjen e laboratorit të automatikes – 

elektronik (KIP). 
- të kryejë mbikqyrjen e laboratorit të automatikes – 

pneumatik (KIP). 
- të përshkruajë veprimtarinë e perditshme ne KIP. 
- të analizojë grafiket e remonteve. 
- të kryejë veprimtari në rolin e specialisteve te kontrollit 

automatik. 
- të përshkruajë dhe mbikqyrë funksionimin e valvulave 

pneumatike dhe elektro-pnumatike. 
- të përshkruajë dhe mbikqyrë funksionimin e perforcuesit 

elektronik. 
- të përshkruajë dhe mbikqyrë funksionimin e membranave 

pneumatike. 
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- të kryejë testimin e rregullatoreve ne te dy laboratoret. 
- të bëjë montimin e nje skeme të rregullimit automatik ne 

laborator. 
- të bëjë realizimin e kësaj skeme në një objekt real (ne 

bashkepunim me specialistet e uzines).  
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë punës me pajisjet e 

kontrollit automatik në industrinë e përpunimit të naftës. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në objekte të industrisë së përpunimit 
të naftës. 

– Mësuesi duhet të kontaktojë paraprakisht specialistët e këtyre 
objekteve dhe të bëjë organizimin e veprimtarive të nxënësve gjatë 
zbatimit të modulit. Ai duhet të kryejë demonstrime konkrete të 
proceseve të mbikqyrjes, matjeve dhe përshtatjeve në pajisjet e 
kontrollit automatik, si dhe të japë shpjegime për ato që vërehen. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete 
për mbikqyrjen, matjen dhe përshtatjen e pajisjeve të kontrollit 
automatik në industrinë e përpunimit të naftës, fillimisht në mënyrë 
të mbikqyrur nga mësuesi dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata 
duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me rezultatet e matjeve dhe 
vëzhgimeve të kryera.  

– Nxënësit duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës 
të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 
 Objekte industriale të përpunimit të naftës ku veprojnë pajisje të 

kontrollit automatik. 
 Laboratorë të këtyre objekteve industriale. 
 Aparate matëse të parametrave të ndryshëm (temperaturë, presion, 

shpejtësi, frekuencë, tension etj.). 
 Elemente te ndryshem për ndërtimin e skemave të kontrollit 

automatik që përdoren në industrinë e përpunimit të naftës. 
– Instruksione pune për nxënësin. 
– Materiale ilustruese si katalogë, manuale, skema kontrolli 

automatik etj. 
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11. Moduli “Kontrolli automatik në industrinë termoenergjitike” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          13 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK NË INDUSTRINE 

TERMOENERGJITIKE 
 

M-12-807-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të analizuar, përshtatur dhe 
mbikqyrur pajisjet dhe proceset e kontrollit automatik në industrinë 
termoenergjitike. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 69 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, Niv.III 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon përdorimet e kontrollit automatik në 
industrinë termoenergjitike. 
Përmbajtja: 
- Pjeset kryesore te një industrie të prodhimit të avullit dhe 

energjisë elektrike (p.sh., të TEC-it të Vlorës). 
- Organizimi teknologjik në TEC. 
- Salla e komandës. 
- Aparatet matese dhe rregjistruese ne sallen e komandes. 
- Linjat e transmetimit. 
- Montimi i linjave të transmetimit nga objektet e TEC deri ne 

sallen e komandes. 
- Kontrolli automatik në proceset e ndryshme që kryhen në 

industrinë e termoenergjitikës. 
- Rregullat e sigurisë gjatë vëzhgimit të pajisjeve të kontrollit 

automatik në industrinë e termoenergjtikës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të dallojë dhe përshkruajë pjeset kryesore te një industrie të 

prodhimit të avullit dhe energjisë elektrike (p.sh., të TEC-it 
të Vlorës). 

- të shpjegojë organizimin teknologjik në TEC-e. 
- të përshkruajë sallën e komandës. 
- të evidentojë dhe operojë me aparatet matese dhe 

rregjistruese ne sallen e komandes. 
- të dallojë linjat e transmetimit dhe tregojë si janë të 
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montuara nga objektet e TEC deri ne sallen e komandes. 
- të përshkruajë kontrollin automatik në proceset e ndryshme 

që kryhen në industrinë e termoenergjitikës. 
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë vëzhgimit të pajisjeve të 

kontrollit automatik në industrinë e termoenergjitikës. 
                                  

  RM 2 Nxënësi analizon, mbikqyr dhe përshtat pajisjet e kontrollit 
automatik në industrinë termoenergjitike. 
Përmbajtja:  
- Organizimi i matjeve te ndryshme dhe rregjistrimi si sinjale 

analoge ose digitale. 
- Leximi i aparateve matese dhe rregjistruese ne sallen e 

komandes. 
- Laboratori i automatikes (KIP). 
- Puna e perditshme ne KIP. 
- Grafiket e remonteve. 
- Veprimtaria e specialisteve te kontrollit automatik. 
- Elementet kryesore dhe skemat baze të kontrollit automatik. 
- Perforcuesit elektronike. 
- Membranat pneumatike. 
- Testimi i rregullatoreve ne laborator. 
- Montimi i nje skeme të rregullimit automatik ne laborator. 
- Zbatimi i skemës ne një objekt real (ne bashkepunim me 

specialistet e TEC).  
- Rregullat e sigurisë gjatë punës me pajisjet e kontrollit 

automatik në industrinë e termoenergjitikës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të lexojë ose kryejë matje te ndryshme dhe t’i rregjistrojë ato 

si sinjale analoge ose digitale. 
- të evidentojë dhe operojë me aparatet matese dhe 

rregjistruese ne sallen e komandes. 
- të kryejë mbikqyrjen e laboratorit të automatikes – (KIP). 
- të përshkruajë veprimtarinë e perditshme ne KIP. 
- të analizojë grafiket e remonteve. 
- të kryejë veprimtari në rolin e specialisteve te kontrollit 

automatik. 
- të përshkruajë dhe mbikqyrë elementet kryesore dhe skemat 

baze të kontrollit automatik. 
- të përshkruajë dhe mbikqyrë funksionimin e perforcuesit 

elektronik. 
- të përshkruajë dhe mbikqyrë funksionimin e membranave 

pneumatike. 
- të kryejë testimin e rregullatoreve ne laborator. 
- të bëjë montimin e nje skeme të rregullimit automatik ne 

laborator. 
- të bëjë realizimin e kësaj skeme në një objekt real (ne 
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bashkepunim me specialistet e TEC).  
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë punës me pajisjet e 

kontrollit automatik në industrinë e termoenergjitikës. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në objekte të industrisë së 
termoenergjitikës. 

– Mësuesi duhet të kontaktojë paraprakisht specialistët e këtyre 
objekteve dhe të bëjë organizimin e veprimtarive të nxënësve gjatë 
zbatimit të modulit. Ai duhet të kryejë demonstrime konkrete të 
proceseve të mbikqyrjes, matjeve dhe përshtatjeve në pajisjet e 
kontrollit automatik, si dhe të japë shpjegime për ato që vërehen. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete 
për mbikqyrjen, matjen dhe përshtatjen e pajisjeve të kontrollit 
automatik në industrinë e termoenergjitikës, fillimisht në mënyrë të 
mbikqyrur nga mësuesi dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet 
të nxiten të diskutojnë në lidhje me rezultatet e matjeve dhe 
vëzhgimeve të kryera.  

– Nxënësit duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës 
të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 
 Objekte industriale të termoenergjitikës ku veprojnë pajisje të 

kontrollit automatik. 
 Laboratorë të këtyre objekteve industriale. 
 Aparate matëse të parametrave të ndryshëm (temperaturë, presion, 

shpejtësi, frekuencë, tension etj.). 
 Elemente te ndryshem për ndërtimin e skemave të kontrollit 

automatik që përdoren në industrinë e termoenergjitikës. 
– Instruksione pune për nxënësin. 
– Materiale ilustruese si katalogë, manuale, skema kontrolli 

automatik etj. 
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12. Moduli “Kontrolli automatik në industrinë hidroenergjitike” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          13 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK NË INDUSTRINE 

HIDROENERGJITIKE 
 

M-12-808-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të analizuar, përshtatur dhe 
mbikqyrur pajisjet dhe proceset e kontrollit automatik në industrinë 
hidroenergjitike. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 68 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, Niv.III 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon përdorimet e kontrollit automatik në 
industrinë hidroenergjitike. 
Përmbajtja: 
- Pjeset kryesore te një industrie të prodhimit të avullit dhe 

energjisë elektrike (p.sh., të HEC-it të Vaut të Dejës). 
- Organizimi teknologjik në HEC. 
- Salla e komandës. 
- Aparatet matese dhe rregjistruese ne sallen e komandes. 
- Linjat e transmetimit. 
- Montimi i linjave të transmetimit nga objektet e HEC deri ne 

sallen e komandes. 
- Kontrolli automatik në proceset e ndryshme që kryhen në 

industrinë e hidroenergjitikës. 
- Rregullat e sigurisë gjatë vëzhgimit të pajisjeve të kontrollit 

automatik në industrinë e hidroenergjtikës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të dallojë dhe përshkruajë pjeset kryesore te një industrie të 

prodhimit të avullit dhe energjisë elektrike (p.sh., të HEC-it 
të Vaut të Dejës). 

- të shpjegojë organizimin teknologjik në HEC-e. 
- të përshkruajë sallën e komandës. 
- të evidentojë dhe operojë me aparatet matese dhe 

rregjistruese ne sallen e komandes. 
- të dallojë linjat e transmetimit dhe tregojë si janë të 



 

 61

montuara nga objektet e HEC deri ne sallen e komandes. 
- të përshkruajë kontrollin automatik në proceset e ndryshme 

që kryhen në industrinë e hidroenergjitikës. 
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë vëzhgimit të pajisjeve të 

kontrollit automatik në industrinë e hidroenergjitikës. 
 

  RM 2 Nxënësi analizon, mbikqyr dhe përshtat pajisjet e kontrollit 
automatik në industrinë hidroenergjitike (HEC-e). 
Përmbajtja:  
- Organizimi i matjeve te ndryshme dhe rregjistrimi si sinjale 

analoge ose digitale. 
- Leximi i aparateve matese dhe rregjistruese ne sallen e 

komandes. 
- Laboratori i automatikes (KIP). 
- Puna e perditshme ne KIP. 
- Grafiket e remonteve. 
- Veprimtaria e specialisteve te kontrollit automatik. 
- Elementet kryesore dhe skemat baze të kontrollit automatik 

të shpejtësisë, tensionit dhe frekuencës. 
- Testimi i rregullatoreve ne laborator. 
- Montimi i nje skeme të rregullimit automatik ne laborator. 
- Vëzhgimi dhe marrja pjese ne remontin e nje skeme te 

kontrollit automatik ne HEC, ne bashkepunim me 
specialistet e HEC-it.  

- Rregullat e sigurisë gjatë punës me pajisjet e kontrollit 
automatik në industrinë e hidroenergjitikës. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të lexojë ose kryejë matje te ndryshme dhe t’i rregjistrojë ato 

si sinjale analoge ose digitale. 
- të evidentojë dhe operojë me aparatet matese dhe 

rregjistruese ne sallen e komandes. 
- të kryejë mbikqyrjen e laboratorit të automatikes – (KIP). 
- të përshkruajë veprimtarinë e perditshme ne KIP. 
- të analizojë grafiket e remonteve. 
- të kryejë veprimtari në rolin e specialisteve te kontrollit 

automatik. 
- të përshkruajë dhe mbikqyrë elementet kryesore dhe skemat 

baze të kontrollit automatiktë të shpejtësisë, tensionit dhe 
frekuencës. 

- të kryejë testimin e rregullatoreve ne laborator. 
- të bëjë montimin e nje skeme të rregullimit automatik ne 

laborator. 
- të bëjë realizimin e kësaj skeme në një objekt real (ne 

bashkepunim me specialistet e TEC). 
- të vëzhgojë dhe të marrë pjese ne remontin e nje skeme te 

kontrollit automatik ne HEC, ne bashkepunim me 
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specialistet e HEC-it.  
- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë punës me pajisjet e 

kontrollit automatik në industrinë e hodroenergjitikës. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në objekte të industrisë 
hidroenergjitike. 

– Mësuesi duhet të kontaktojë paraprakisht specialistët e këtyre 
objekteve dhe të bëjë organizimin e veprimtarive të nxënësve gjatë 
zbatimit të modulit. Ai duhet të kryejë demonstrime konkrete të 
proceseve të mbikqyrjes, matjeve dhe përshtatjeve në pajisjet e 
kontrollit automatik në HEC-e, si dhe të japë shpjegime për ato që 
vërehen. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete 
për mbikqyrjen, matjen dhe përshtatjen e pajisjeve të kontrollit 
automatik në HEC-e, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur nga mësuesi 
dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë 
në lidhje me rezultatet e matjeve dhe vëzhgimeve të kryera.  

– Nxënësit duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës 
të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
 Objekte industriale të hidroenergjitikës ku veprojnë pajisje të 

kontrollit automatik. 
 Laboratorë të këtyre objekteve industriale. 
 Aparate matëse të parametrave të ndryshëm (shpejtësi, frekuencë, 

tension etj.). 
 Elemente te ndryshem për ndërtimin e skemave të kontrollit 

automatik që përdoren në HEC-e. 
– Instruksione pune për nxënësin. 
– Materiale ilustruese si katalogë, manuale, skema kontrolli 

automatik etj. 
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13. Moduli “Kontrolli automatik në industrinë ushqimore” 
 
Drejtimi:     Teknologji informimi dhe komunikimi 
Profili:         Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot 
Niveli:          III    
Klasa:          13 
 

PËRSHKRUESI I MODULIT 
Titulli dhe kodi KONTROLLI AUTOMATIK NË INDUSTRINE 

USHQIMORE 
 

M-12-809-11 

Qëllimi i 
modulit 
 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të analizuar, përshtatur dhe 
mbikqyrur pajisjet dhe proceset e kontrollit automatik në industrinë 
ushqimore (fabrikat e qumështit, vajit, magazinimit të produkteve 
ushqimore, seleksionimit të produkteve ushqimore etj.). 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 66 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e kl.12-të, të profilit 
mësimor “Elektronikë në teknologjinë e automatizimit-pilot”, Niv.III 

 
Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

RM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nxënësi analizon përdorimet e kontrollit automatik në 
industrinë ushqimore. 
Përmbajtja: 
- Pjeset kryesore te një fabrike të industrisë ushqimore (p.sh., 

fabrikë e përpunimit të qumshtit, e prodhimit të vajit, e 
prodhimit të pijeve etj.). 

- Organizimi teknologjik në fabrikën e industrisë ushqimore. 
- Aparatet matese dhe rregjistruese ne objekte të ndryshme të 

fabrikës. 
- Linjat e transmetimit nga objektet punuese deri te panelet e 

aparateve matëse dhe rregjistruese. 
- Struktura dhe logjika e programimit të linjave ushqimore në 

funksion të teknologjisë së përdorur 
- Kontrolli automatik në proceset e ndryshme që kryhen në 

objektet dhe pajisjet e fabrikave të industrisë ushqimore. 
- Rregullat e sigurisë gjatë vëzhgimit të pajisjeve të kontrollit 

automatik në objektet dhe pajisjet e industrisë ushqimore. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të dallojë dhe përshkruajë pjeset kryesore te një industrie 

ushqimore (p.sh., fabrikë e përpunimit të qumshtit, e 
prodhimit të vajit, e prodhimit të pijeve etj.). 

- të shpjegojë organizimin teknologjik në një fabrikë të 
teknologjisë ushqimore. 
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- të evidentojë dhe operojë me aparatet matese dhe 
rregjistruese ne objekte të ndryshme të fabrikës. 

- të dallojë linjat e transmetimit dhe tregojë si janë të 
montuara nga objektet punuese deri te panelet e aparateve 
matëse dhe rregjistruese. 

- të analizojë strukturën dhe logjikën e programimit të linjave 
ushqimore në funksion të teknologjisë së përdorur. 

- të përshkruajë kontrollin automatik në proceset e ndryshme 
që kryhen në fabrikat e industrisë ushqimore. 

- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë vëzhgimit të pajisjeve të 
kontrollit automatik në objektet dhe pajisjet e industrisë 
ushqimore. 

                                  
  RM 2 Nxënësi analizon, mbikqyr dhe përshtat pajisjet e kontrollit 

automatik në industrinë ushqimore. 
Përmbajtja:  
- Organizimi i matjeve te ndryshme dhe rregjistrimi si sinjale 

analoge ose digitale. 
- Leximi i aparateve matese dhe rregjistruese ne objekte dhe 

pajisje të ndryshme të industrisë ushqimore. 
- Grafiket e remonteve. 
- Veprimtaria e specialisteve te kontrollit automatik. 
- Elementet kryesore dhe skemat baze të kontrollit automatik 

të parametrave të ndryshëm nga të cilët karakterizohen 
proceset e teknologjisë ushqimore. 

- Testimi i rregullatoreve ne laborator. 
- Montimi i nje skeme të rregullimit automatik ne laborator. 
- Vëzhgimi dhe marrja pjese ne remontin e nje skeme te 

kontrollit automatik ne në një fabrikë të industrisë 
ushqimore, ne bashkepunim me specialistet e fabrikës.  

- Diagnostikimi i defekteve gjatë regjimeve të punës të 
përcaktuara nga teknologu. 

- Rregullat e sigurisë gjatë punës me pajisjet e kontrollit 
automatik në industrinë e ushqimore. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të lexojë ose kryejë matje te ndryshme dhe t’i rregjistrojë ato 

si sinjale analoge ose digitale. 
- të evidentojë dhe operojë me aparatet matese dhe 

rregjistruese ne objekte dhe pajisje të ndryshme të industrisë 
ushqimore. 

- të analizojë grafiket e remonteve. 
- të kryejë veprimtari në rolin e specialisteve te kontrollit 

automatik. 
- të përshkruajë dhe mbikqyrë elementet kryesore dhe skemat 

baze të kontrollit automatiktë të parametrave të ndryshëm 
nga të cilët karakterizohen proceset e teknologjisë 
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ushqimore. 
- të kryejë testimin e rregullatoreve ne laborator. 
- të bëjë montimin e nje skeme të rregullimit automatik ne 

laborator. 
- të vëzhgojë dhe të marrë pjese ne remontin e nje skeme te 

kontrollit automatik ne në një fabrikë të industrisë 
ushqimore, ne bashkepunim me specialistet e fabrikës. 

- të bëjë diagnostikimin e defekteve gjatë regjimeve të punës 
të përcaktuara nga teknologu  

- të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë punës me pajisjet e 
kontrollit automatik në industrinë e hodroenergjitikës. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit  

– Ky modul duhet të realizohet në objekte të industrisë ushqimore 
(fabrika qumështi, vaji, pijesh alkoolike etj.). 

– Mësuesi duhet të kontaktojë paraprakisht specialistët e këtyre 
objekteve të industrisë ushqimore dhe të bëjë organizimin e 
veprimtarive të nxënësve gjatë zbatimit të modulit. Ai duhet të 
kryejë demonstrime konkrete të proceseve të mbikqyrjes, matjeve 
dhe përshtatjeve në pajisjet e kontrollit automatik, si dhe të japë 
shpjegime për ato që vërehen. 

– Nxënësit  duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete 
për mbikqyrjen, matjen dhe përshtatjen e pajisjeve të kontrollit 
automatik në industrinë ushqimore, fillimisht në mënyrë të 
mbikqyrur nga mësuesi dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet 
të nxiten të diskutojnë në lidhje me rezultatet e matjeve dhe 
vëzhgimeve të kryera.  

– Nxënësit duhet të kenë studiuar paraprakisht instruksionin e punës 
të dhënë nga mësuesi. 

– Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 
kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe shprehive të 
fituara. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme  
për realizimin e 
modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 
mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
 Objekte të industrisë ushqimore ku veprojnë pajisje të kontrollit 

automatik. 
 Laboratorë të këtyre objekteve të industrisë ushqimore. 
 Aparate matëse të parametrave të ndryshëm të proceseve të 

industrisë ushqimore. 
 Elemente te ndryshem për ndërtimin e skemave të kontrollit 

automatik që përdoren në industrinë ushqimore. 
– Instruksione pune për nxënësin. 
– Materiale ilustruese si katalogë, manuale, skema kontrolli 

automatik etj. 
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