
Mësimi i kombinuar integron veprimtari mësimi online dhe 
ballë për ballë, në një mënyrë të planifikuar dhe me vlerë 
pedagogjike. Kjo metodologji ofron mundësinë e përshtatjes 
me një tërësi stilesh të të nxëni, që shpesh është e vështirë të 
arrihet me mësimin tradicional. Fokusi zhvendoset tek 
nxënësi duke nxitur angazhimin, kënaqësinë dhe vëtë 
përgjegjësinë mbi procesin e të nxënit.

Digjitalizimi dhe mësimi i kombinuar
në Arsimin dhe Formimin Profesional

Komunitetet e Praktikës (KP) janë një mundësi të nxëni 
informal mes mësuesve që kanë interesa të përbashkë-
ta, sfida të ngjashme e mundësi të krahasueshme.

Praktikat profesionale në distancë
Projekte ndërlëndore e situata të nxëni të ndihmuara 
nga teknologjia
Mësimdhënia me në qendër nxënësin
Platforma virtuale të standardeve ndërkombëtare të 
industrisë për mësimin e kombinuar si CISCO 
NetAcad, Microsoft Imagine Academy
Funksionalitete të caktuara të platformës Moodle
Sistemet e menaxhimit të informacionit
Loja si mjet për të nxënë
Digitalizimi i planifikimit, vlerësimit të dokumentimit
të praktikës në biznes
Ndjeshmëria gjinore në AFP

Praktika të reja të prezantuara
në Panairin e Njohurive 2018

Mësime të nxjerra

Mbështetja organizative 

Lidershipi
dhe proceset

organizative në
mbështeje të
inovacionit

Materiale mësimore digjitale
Kompetencat për hartimin e materialeve mësimore Procesi për hartimin e materialeve mësimore

PSE DIGJITALIZMI E MËSIMI I KOMBINUAR JANË TË RËNDËSISHME PËR AFP-në ?

përmirësim i
vazhdueshëm

Prioritet
strategjik
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Plani i
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integrimi i teknologjisë në AFP është një proces gradual
strategjia e zbatimit duhet të koordinojë mjedisin mundësues fizik e virtual, organizativ me mbështetjen e mësuesve
mësuesit janë thelbesorë në konceptimin e zbatimin e mësimit të kombinuar
trajnimet nga industria rrisin ekspertizën e mësuesve dhe cilësinë e materialeve mësimore
teknologjia nuk zëvëndëson, por plotëson mësimin e drejtëpërdrejtë
infrastruktura për mësimin e kombinuar nuk është e shtrenjtë, por kërkon zgjidhje inovative
komunitetet e praktikës janë mekanizma të mirë për bashkëpunim, hartim materialesh e ndarje njohurish
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Përfitime Sfida

emocione e qëndrime pozitive 
klimë e përmirësuar në klasë
gjithëpërfshirje e bashkëpunim
certifikim në kurse online
integrim në komunitetin e 
inovacionit

limitim i proçesit të 
mësimit gjatë orarit të 
shkollës

mundësi për zhvillim personal
e profesional
punë në mjedise komode 
mirenjohje e motivim
pjesë e komunitetit

kohë për t’u përgatitur
jo përherë të mbështetur 
nga kolegët e institucionit
akses i limituar në 
infrastrukturë e materiale

përmirësim i cilësisë dhe 
rezultateve të të nxënit 
përmirësim i imazhit e tërheqje 
e partnerëve të rinj
shtim i shërbimit të suportit e 
mirëmbajtjes TIK

probleme teknike, kryesisht 
me internetin
infrastrukturë që nuk 
përdoret në mënyrë 
eficiente
mungesë politikash të 
brendshme

KP e njësisë së zhvillimit menaxhon KP 
bazuar në vendimin e organizimit. Ofron 
mbështetje kordinatave sipas nevojës.

KP në nivel shkolle shërben për të
reflektuar mbi praktikat e mira e për te
mentoruar mesuesit brenda strukturës

KP i drejtimit profesional mbështet 
mësuesit sipas profesionit.

analiza e skelet kurrikulës
analiza e përdoruesit (nxënës apo kursant)

sipas objektivave/synimeve apo rezultateve të të nxënit
ndërtimi i një strukture kursi (sekuencimi)
mbështetja e strategjisë së mësimdhënies e vlerësimit

analiza

dizenjimi

zhvillimi i materialeve
rishikimi nga mësuesit me parimin 4 sy
me ndihmën e ekspertëve pedagogjikëhartimi

materialet vendosen në platformë
përdoren në mbështetje të veprimtarive mësimorezbatim

merret feedback nga nxënësit e mësuesit lidhur me 
ndikimin në të mësuar, sjelljen dhe rezultatet
përmirësohet materiali në bazë të feedback

vlerësim

Përveç materialeve mësimore në platformat ndërkombëtare 
(CISCO NetAcad, MIA, Khan Academy), për platformën 
Mesovet.al janë draftuar, rishikuar (nga komunitetet e 
praktikes ne nivel lënde) e po testohen materiale shqip (tekst, 
video, quiz, ushtrime, lojra, prezantime etj.) për disa tema në 
19 lëndë në hoteleri turizëm, TIK dhe Ekonomik. Lëndët e 
përgjithshme e shohin platformën me vlerë për të paraqitur 
situata të nxëni të lidhura me profesionin.

kompetenca
pedagogjike

njohuri
mbi lëndën

kompetenca
digjitale

ÇFARË ËSHTË MËSIMI I KOMBINUAR?

Përgatisin nxënësit me të ardhmen e punës ku
kërkohen kompetencat digitale e ato ndërpersonale

Mësuesit trajnohen me metodologji
e teknologji të reja

E bëjnë AFP-në më tërheqës dhe përmirëson
imazhin përmes infrastrukturës e cilësisë

Qasjet e individualizuara janë të përshtatshme
për nxënësit me rezultate e motivim të ulët

Nxënësit e kursantët mësojnë në më shumë
kontekste: klasë, laborator, biznes dhe online

Sistemet e informatizuara i mundësojnë
institucioneve ofruese optimizim
në menaxhimKrijojnë mundësi për një mjedis virtual 

të nxëni me materiale mësimore cilësore



Proceset e integrimit të teknologjisë në mësimdhënie shpesh janë të mangëta, pasi kufizohen vetëm në 
rritjen e aksesit në infrastrukturën TIK dhe ofrimin e zgjidhjeve të gatshme. Ndërkohë, qasja duhet të jetë 
graduale dhe shumëplanëshe. 

Gjatë fazës së parë (2016-2019), projekti “Aftësi për Punë” ka bërë këto 
ndërhyrje në drejtim të digjitalizimit të institucioneve ofruese të AFP-së 
dhe krijimit të një mjedisi të përshtatshëm për aplikimin e mësimit të 
kombinuar.

Qasja shumëdimensionale e digjitalizimit

Përveç pajisjeve teknologjike dhe aksesit në internet, një klasë nuk ka 
nevojë të rikonceptohet për të zhvilluar një shumëllojshmëri 
metodash mësimore, për të nxitur punën në grup e motivuar 
nxënësit. Tavolinat drejtëkëndore mund të riorganizohen shumë 
mirë, më e rëndësishme është gadishmëria e mësuesit dhe puna 
përgatitore për një proces mësimor më angazhues dhe efektiv. 

876 pajisje kompjuterike

24 klasa të mësimit të kombinuar

11 hapësira të përbashkëta

9 laboratorë të avancuar

6 shkolla me Wi-fi 

6 shkolla me shërbim suporti

2016-2019

Tavolina modulare të lëvizshme
Smart TV ose projektor
Kompjuter për mësuesin
Kompjutera për nxënësit
Wi-fi
Rafte për mjete mësimore

Infrastruktura në klasën e mësimit të kombinuar

Infrastruktura fizike e virtuale

Risitë në institucionet arsimore shoqërohen me zhvillimin profesional të mësuesve, në një qasje të 
personalizuar/përshtatur me kontekstin, e ofruar në mënyra të ndryshme, e kombinuar me mentorim, sistematike por, dhe 
fleksibël, duke lejuar përshtatjen gjatë zbatimit në varësi të ecurisë apo sjelljes së përfituesve, në këtë rast të mësuesve.

platforma virtuale të të nxënit: Moodle, CISCO NetAcad, 
Khan Academy
kurse online: Coursera, Udemy, edx, NetAcad, Microsoft 
Imagine Academy
komunikim në distancë: Skype, Lync, Vidyo, ZOOM
aplikacione web: mentimeter, kahoot, papion, Sololearn
sisteme të menaxhimit të informacionit: Sistemi Menax-
himit të Arsimit Profesional (SMAP) Shkolla, SMAP Qendra

Platforma e sisteme në përdorim

Printimi 3D
Eficienca e energjisë në objekte (HVAC)
Mikpritja në hotele
Zgjidhje teknologjike për kontabilitetin
Siguria në punë
Industria e Sigurimeve
Shtepia Inteligjente (Rryma digjitale)
Guidat Turistike
Makinat Elektrike 
Instruktor CISCO

Trajnimet nga industria
17 instruktorë CISCO të certifikuar në 3 shkolla
369 nxënës të rregjistruar në NetAcad
66 certifikata në Internet of Things and Packet Tracer
18 kurse në IoT; Packet Tracer Linux; IT Essential; Intro 
to Packet Tracer
3 laboratorë CISCO labs për trajnim në CCNA 
Integrim i CISCO NetAcad në kurrikulën e shkollës
Universiteti Amerikan i Kosovës - Qendër mbështetëse 
trajnimi e Instruktorëve 

S4J CISCO Academy në 2017-2018

Zhvillimi profesional dhe praktikat e reja

TIK në arsim 
Kurikula e vlerësimi
Materialet mësimore digitale
Mësimdhënia në industri të caktuara ku profesionet janë digitalizuar
Pedagogjia e digitalizimi
Platformat e mjetet e TIK
Organizmi e administrimi
Gjithëpërfshirja 
Vetëzhvillimi, shkëmbimi e përsosja e praktikave të reja  

Aspekte të Digitalizimit të Profesionit të Mësuesit në AFP

Modeli i zhvillimit
të vazhduar profesional

333 mësues
të mbështetur
gjatë periudhës
2016-2019

Praktikimi e
mbështetja
e kolegëve

Trajnim

ZHVP

Komunitetet
e praktikës

Hulumtim
e mësim i
pavarur

ZHVILLIMI I AFTËSIVE
DHE NJOHURIVE

VLERËSIMI I PRAKTIKËS
AKTUALE DHE AFTËSIVE

& PLANIFIKIMI I ZHVP

ZBATIMI I PRAKTIKAVE
TË REJA DHE VLERËSIMI

pajisje kompjuterike platforma virtuale Wi-Fi & infrastrukturë 
mbështetëse

klasa e mësimit të 
kombinuar hapësira të përbashkëta 

sistem i menaxhimit të 
informacionit

mirëmbajtje e 
mbështetje përdoruesish

laboratorë të avancuar

Faza e pilotimit kërkon 1 karrocë me 25 laptopë për 150 nxënës
Infrastruktura

fizike e virtuale

Zhvillimi profesional
 dhe praktikat e reja 

Mbështetja 
organizative

Materiale
mësimore digjitale

 “Teknologjia nuk mund të zëvendësojë mësuesit e mëdhenj, por teknologjia në
duart e mësuesve të mëdhenj është transformuese.”

George Couros

i individualizuar
intensiv përmes vizitave në klasë
dhe takimeve një herë në muaj
i qëndrueshëm 
i fokusuar tek pedagogjia e të nxënit
dhe situata konkrete

Mentorimi


