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Agjencisë Zvicerane për Zhvil l im e 
Bashkëpunim (SDC), cili zbatohet në Shqipëri 
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synon t’u ofrojë të rinjve në Shqipëri arsimin 
dhe formimin më të mirë profesional. Aftësitë 
më të mira do t’i ndihmojnë të rinjtë që të 
gjejnë një punë që e adhurojnë dhe që 
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DISA SUPOZIME 
Pandemia do të na shoqërojë për disa vite: 
Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se 
për të zhdukur COVID-19 në rastin më të mirë do 
kalojnë vite. Niveli i ndikimit do të variojë në kohë 
dhe vende të ndryshme, derisa të zbulohet një 
zgjidhje efikase. 

Më pak nxënës në një klasë fizikisht: Për të 
shmangur infektim të shpejtë të popullatës, 
shtetet do të duhet të respektojnë distancim fizik. 
Vetëm 1/3 e nxënësve do të jetë e pranishme në 
klasa. (figura përbri). E njëjta gjë vlen edhe për 
konviktet. Universiteti i Harvardit lajmëroi në korrik 
2020 se vetëm 40% e studentëve mund të 
kthehen në kampus për vitin akademik 2020-2021.

Nganjëherë, prania fizike në shkollë e 
pamundur për kohë të zgjatura: Në 3 vitet e 
ardhshme akademike do të ketë momente kur 
niveli i përhapjes së virusit në popullatë do të arrijë 
nivele të tilla që do të diktojë izolim dhe ndalim 
grumbullimi të njerëzve. Mësuesit dhe nxënësit 
nuk do të jenë fizikisht në shkollë për javë e 
mbase muaj të tërë.

Disa mësues fizikisht jo-prezent në 
shkollë: Mësuesit me sëmundje kronike dhe ata 
mbi 55 vjeç do të jenë rezistentë ndaj idesë që 
duhet të paraqiten çdo ditë në shkollë. Gjasat e 

fataliteteve janë shumë më të larta në këto 
grupe nëse infektohen. Gjithashtu, sipas 
rekomandimeve të autoriteteve, sa herë një 
mësues do të ketë dyshime mbi një infektim të 
mundshëm nuk do të paraqitet në shkollë. Kur të 
fillojë rritja e rasteve të gripit sezonal numrat do të 
jenë të larta. 

Performanca e nxënësve do të ulet 
(fillimisht): Në një kontekst ku mësuesit nuk do 
të jenë të pranishëm shumicën e kohës (për 
shkak të distancimit fizik ose sepse u merr kohë 
përshtatja me instrumentet e reja pedagogjike), 
nxënësit do të hasin vështirësi. Niveli i 
performancës së tyre fillimisht mund të ulet. Nga 
nevoja, ata do të mësohen të bashkëjetojnë me 
realitetin e ri duke zhvilluar aftësi të reja të të 
nxënit. Nga ai moment nuk do të ketë kthim pas 
në mënyrat e vjetra të të mësuarit, me ose pa 
kërcënimin e virusit. 
 
Investime masive në teknologjitë e 
informacionit për arsim: Shumë kompani që 
operojnë në industritë e lidhura me teknologjinë e 
informacionit do të investojnë miliarda në servera, 
pajisje më të lira, akses me kosto më të ulët në 
internet (p.sh. STARLINK) apo software për arsim. 

Tregu i punës pëson vazhdimisht luhatje të 
forta: Shumë kompani do të ndryshojnë 
strukturën e organizimit, produkteve dhe 
shërbimeve dhe mënyrën se si i shpërndajnë ato 
në kushtet e një krize ekonomike globale ku është 
tronditur si kërkesa edhe oferta. Një pjesë nuk do 
t’ia dalin të mbijetojnë, ndërsa shumë të tjerë do të 
shfrytëzojnë mundësitë që sjell kjo krizë. Kjo prek 
ofruesit e arsimit dhe studentët që realizojnë 
praktika profesionale në biznese ose forma të tjera 
të të mësuarit që lidhen me punën në kompani. 

Njohuritë, aftësitë dhe sjelljet që kërkon 
tregu i punës ndryshojnë vazhdimisht: 
Të gjendur përballë kufizimesh të mëdha, 
konsumatorët do të kenë nevoja të tjera (për 
mallra dhe shërbime) dhe për rrjedhojë do të 
ndryshojnë sjelljet e tyre. Si rezultat, kompanitë do 
të ndryshojnë produktet që ofrojnë. Punonjësit do 
të duhet të përshtaten shpejt, përndryshe ata do 
të largohen nga kompania ose kompania do të 
dalë nga tregu.

Viti i ri akademik na gjen me ndryshime të 
imponuara nga pandemia e COVID-19 
dhe me nevojën për  moderniz im në 
arsimin profesional në Shqipëri. 

Revolucioni në arsim nisi në mars 2020. 
Nuk u drejtua nga dikush, por u shkaktua 
nga një forcë madhore dhe përfshiu të 
gjithë planetin me shpejtësinë e 
pandemisë. Himni i tij huazon disa fraza 
nga Republika e Platonit: “Nevoja është 

nëna e shpikjeve”. Në një moment të 
caktuar, duhet të gjejmë një ekuilibër që 
evolucioni të marrë stafetën. Përgatitja e 
institucioneve arsimore për të ardhmen 
është e domosdoshme, TANI! Duhet të 
sigurojmë përgatitjen për vitin akademik 
2020-2021 dhe vitin pas tij. 

Organizata Botërore e Shëndetësisë e 
klasifikoi COVID-19 si pandemi në datën 
11 mars. Në 3 Prill, UNESCO raportoi se 

shkollat u mbyllën plotësisht në 194 
shtete, duke prekur 1,72 miliardë nxënës 
dhe studentë. Pas 10 javësh izolimi total, 
disa shtete filluan të hapin pjesërisht 
shkollat, përfshirë Shqipërinë (më 18 maj) 
për përgatitjen e nxënësve për provimet e 
Maturës Shtetërore.  

Gjatë kësaj periudhe, mësues dhe nxënës 
në çdo cep të globit u detyruan të 
angazhohen në një formë të mësimit në 
distancë. Në kushtet e izolimit, përdorimi i 
teknologjisë ishte kusht për këtë. Në çdo 
vend, u raportuan shumë raste të 
mungesës së i) aksesit në internet, ii) 
aksesit në pajisje teknologjike, iii) 
njohurive bazë për përdorimin e 
teknologjisë dhe iv) aftësive pedagogjike 
për këtë realitet të ri. Pjesa dërrmuese e 
materialeve didaktike të prodhuara 
bazohen në supozimin se mësimi ndodh 
në mjediset e klasës ku mësuesi dhe 
nxënësi shkëmbejnë në kohë reale në 
afërsi fizike. Për rrjedhojë, mësimi në 
distancë gjatë kësaj periudhe ishte një 
zgjidhje emergjence, jo një zgjedhje. 
Institucionet e arsimit në shumicën e 
vendeve e mbyllën vitin akademik 
2019-2020 në kushtet e emergjencës.

Pasiguria për të ardhmen është në nivelet 
me të larta historike. Teksa ligjet dhe 
rregullat do të ndryshojnë vazhdimisht 
(varësisht numrave të raportuar të të 
infektuarve), planifikimi do të jetë i 
vështirë edhe për disa javë, jo më për 
muaj apo një vit akademik të tërë. Mirëpo, 
ky duket të jetë normaliteti i ri për një 
kohë të gjatë. Të jesh viktimë në një 
situatë krize nuk kërkon shumë përpjekje. 
Por të drejtosh një krizë dhe të 
planifikosh kur jo shumë gjëra janë të 
parashikueshme, është e mundur. Kjo 
kërkon një qasje dhe rigorozitet. Synimi 
ynë është krijimi i një mjedisi që 
mundëson mësimin në distancë dhe 
praktikat profesionale, e që këto të 
jenë një zgjedhje për institucionet 
e arsimit profesional që garantojnë 
një zgjidhje të qëndrueshme.

REKOMANDIME 
Me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës për 
shkollat profesionale në Shqipëri, projekti “Aftësi 
për Punë” propozon një sërë masash si më poshtë: 

Mësim i kombinuar - Mësim online: 
Të planifikohet reduktimi lëndëve teorike në 
klasë me 50%. Pjesa tjetër e kurrikulës 
(sipas objektivave mësimore) të realizohet 
duke kombinuar metoda të ndryshme jashtë 
klasës. Mbizotëron mësimi online, ndërsa 
rishikohet hap pas hapi përcaktimi i kohës 
për të nxënit.

Module praktike në kompani (skema të 
ngjashme me praktikat profesionale): 
Ofruesit e arsimit koordinohen me kompanitë 
për shpërndarjen e nxënësve në praktika 
profesionale. Vetëm kur nuk është e mundur 
të organizohen module praktike në kompani 
mund të merret parasysh që të realizohen në 
shkollë. Kur përzgjidhen kompanitë, duhet të 
bëhet një vlerësim i mundësive që ka biznesi 
për të vazhduar punën në kushtet e 
pandemisë dhe të zhvillohen lista me kritere.

Baza rregullatore:
Autoritetet duhet të miratojnë rregulla dhe 
udhëzime që lejojnë që mësimi i kombinuar 
të sigurojë vazhdimësinë e aktiviteteve 
mësimore.

Infrastrukturë lehtësuese: 
Qeveria shqiptare dhe partnerët e saj 
angazhohen për të mundësuar infrastrukturën 
e nevojshme për institucionet, mësuesit dhe 
nxënësit.

Dialog me biznesin për nevojat për 
aftësi: 
Angazhim në dialog të vazhdueshëm mes 
bizneseve, agjencive kombëtare dhe ofruesve 
për të vlerësuar në mënyrë dinamike nevojat 
për aftësi në një realitet që ndryshon 
vazhdimisht. 

Në vijim të këtyre parimeve, ne rekomandojmë 
masat e mëtejshme. Lista nuk është fikse dhe 
numrat nuk tregojnë nivelin e rëndësisë.
 

MASA 
Rishikimi i prioriteteve strategjike nga ofruesit 
e arsimit, në kushtet e një realiteti që 
ndryshon vazhdimisht brenda vitit 2020.

Lidhje me internet për çdo mësues e nxënës 
në arsimin profesional. Në 2019, 32% e 
nxënësve në arsimin profesional (totali 
19,500) raportonin mungesën e internetit në 
banesën e tyre.

Pajisje kompjuterike për çdo mësues dhe 
nxënës në arsimin profesional. Për mësuesit 
nevojitet laptop ose desktop në shtëpi, ndërsa 
tabletat duket të jenë opsion i mirë për 
nxënësit. Për këtë, mund të aplikohet një 
formë kredie studentore (brenda vitit akademik 
2020-2021). “Bring-Your-Own-Device” 
(BYOD) – “sillni pajisjen tuaj kompjuterike” 
duhet të kthehet në normë, ndërkohë që 
telefonat celularë duhet të lejohen në klasë.

Infrastrukturë për akses në internet në 
shkollat profesionale: Kryesisht përmes rrjetit 
pa kabllo (Wi-Fi).

Duhen përgatitur materiale didaktike digjitale 
për të mundësuar mësimin online si pjesë e 
mësimit të kombinuar. Mësuesit trajnohen për 
të përshtatur materialet ekzistuese ose për të 
zhvilluar materiale të reja dhe shkëmbejnë 
përvojat mes tyre për të garantuar cilësinë. 
Kompanitë që prodhojnë libra duhet të 
sigurojnë edhe kopje elektronike (kryesisht 
kultura e përgjithshme). Projekti “Aftësi për 
Punë” po teston modele, por nuk ka ende një 
parashikim për këtë. 

Platformat për mësim online përdoren si 
mjedis mësimor në arsimin profesional. 
Mësovet.al, platforma e zhvilluar nga projekti 
“Aftësi për Punë”, po pasurohet shpejt me 
materiale digjitale. Në vijim, agjencitë 
kombëtare do të vazhdojnë punën e projektit. 
Ndërkohë, mësuesit duhet të identifikojnë dhe 
promovojnë edhe platforma të tjera. 

Trajnime të vazhdueshme për mësuesit, 
kryesisht online, në: i) aspekte pedagogjike të 
mësimit online dhe në distancë si pjesë e 
mësimit të kombinuar, b) rikonceptimin e 
planeve mësimore (që reflektojnë kontekstin 
e ri), c) përdorimin e pajisjeve dhe platformave 
të mësimit online dhe d) zhvillimin e materialeve 
didaktike digjitale për mësim online. 

Partneritet me kompani lokale që nxënësit të 
kryejnë praktikat profesionale në biznes, 
iniciativë e drejtuar nga Njësia e Zhvillimit në 
shkollat profesionale. Kjo kërkon edhe 
trajnimin online për instruktorët në kompani. 

Rishikim i protokolleve të monitorimit të 
brendshëm, inspektimit dhe garantimit të 
cilësisë. Kjo kërkon që të nisë një debat 
kombëtar për rikonceptimin e parimeve për 
garantimin e cilësisë në arsimin profesional. 

Bibliotekat e shkollës transformohen në 
infoteka duke kontribuar në nismën për 
mësimin e kombinuar. Mësuesit e letërsisë ua 
kalojnë stafetën mësuesve me aftësi digjitale 
të avancuara. 

Transformimi digjital si 
një strategji për zbutjen 
e rreziqeve
Deri tani, në ato pak raste kur institucionet 
arsimore kanë investuar në transformime 
digjitale, e kanë parë këtë si një mundësi për 
të përmirësuar praktikat pedagogjike dhe 
eksperiencën e nxënësve. Tani e tutje, shkollat 
duhet të marrin parasysh mundësinë që 
nxënësit mund të mos lejohen në shkollë 
fizikisht për periudha të zgjatura kohore, duhet 
të përgatiten që të sigurojnë vazhdimësinë e 
mësimit dhe t’i ndihmojnë të rinjtë të 
avancojnë. Institucionet arsimore që do të 
zhvillojnë kapacitetet e tyre digjitale, do mund 
të kapërcejnë më lehtësi këtë krizë dhe çdo 
krizë tjetër. 

DIGJITALIZIMI 
N Ë  A R S I M
ÇFARË NA MËSOI PANDEMIA 
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shtete, duke prekur 1,72 miliardë nxënës 
dhe studentë. Pas 10 javësh izolimi total, 
disa shtete filluan të hapin pjesërisht 
shkollat, përfshirë Shqipërinë (më 18 maj) 
për përgatitjen e nxënësve për provimet e 
Maturës Shtetërore.  

Gjatë kësaj periudhe, mësues dhe nxënës 
në çdo cep të globit u detyruan të 
angazhohen në një formë të mësimit në 
distancë. Në kushtet e izolimit, përdorimi i 
teknologjisë ishte kusht për këtë. Në çdo 
vend, u raportuan shumë raste të 
mungesës së i) aksesit në internet, ii) 
aksesit në pajisje teknologjike, iii) 
njohurive bazë për përdorimin e 
teknologjisë dhe iv) aftësive pedagogjike 
për këtë realitet të ri. Pjesa dërrmuese e 
materialeve didaktike të prodhuara 
bazohen në supozimin se mësimi ndodh 
në mjediset e klasës ku mësuesi dhe 
nxënësi shkëmbejnë në kohë reale në 
afërsi fizike. Për rrjedhojë, mësimi në 
distancë gjatë kësaj periudhe ishte një 
zgjidhje emergjence, jo një zgjedhje. 
Institucionet e arsimit në shumicën e 
vendeve e mbyllën vitin akademik 
2019-2020 në kushtet e emergjencës.

Pasiguria për të ardhmen është në nivelet 
me të larta historike. Teksa ligjet dhe 
rregullat do të ndryshojnë vazhdimisht 
(varësisht numrave të raportuar të të 
infektuarve), planifikimi do të jetë i 
vështirë edhe për disa javë, jo më për 
muaj apo një vit akademik të tërë. Mirëpo, 
ky duket të jetë normaliteti i ri për një 
kohë të gjatë. Të jesh viktimë në një 
situatë krize nuk kërkon shumë përpjekje. 
Por të drejtosh një krizë dhe të 
planifikosh kur jo shumë gjëra janë të 
parashikueshme, është e mundur. Kjo 
kërkon një qasje dhe rigorozitet. Synimi 
ynë është krijimi i një mjedisi që 
mundëson mësimin në distancë dhe 
praktikat profesionale, e që këto të 
jenë një zgjedhje për institucionet 
e arsimit profesional që garantojnë 
një zgjidhje të qëndrueshme.

REKOMANDIME 
Me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës për 
shkollat profesionale në Shqipëri, projekti “Aftësi 
për Punë” propozon një sërë masash si më poshtë: 

Mësim i kombinuar - Mësim online: 
Të planifikohet reduktimi lëndëve teorike në 
klasë me 50%. Pjesa tjetër e kurrikulës 
(sipas objektivave mësimore) të realizohet 
duke kombinuar metoda të ndryshme jashtë 
klasës. Mbizotëron mësimi online, ndërsa 
rishikohet hap pas hapi përcaktimi i kohës 
për të nxënit.

Module praktike në kompani (skema të 
ngjashme me praktikat profesionale): 
Ofruesit e arsimit koordinohen me kompanitë 
për shpërndarjen e nxënësve në praktika 
profesionale. Vetëm kur nuk është e mundur 
të organizohen module praktike në kompani 
mund të merret parasysh që të realizohen në 
shkollë. Kur përzgjidhen kompanitë, duhet të 
bëhet një vlerësim i mundësive që ka biznesi 
për të vazhduar punën në kushtet e 
pandemisë dhe të zhvillohen lista me kritere.

Baza rregullatore:
Autoritetet duhet të miratojnë rregulla dhe 
udhëzime që lejojnë që mësimi i kombinuar 
të sigurojë vazhdimësinë e aktiviteteve 
mësimore.

Infrastrukturë lehtësuese: 
Qeveria shqiptare dhe partnerët e saj 
angazhohen për të mundësuar infrastrukturën 
e nevojshme për institucionet, mësuesit dhe 
nxënësit.

Dialog me biznesin për nevojat për 
aftësi: 
Angazhim në dialog të vazhdueshëm mes 
bizneseve, agjencive kombëtare dhe ofruesve 
për të vlerësuar në mënyrë dinamike nevojat 
për aftësi në një realitet që ndryshon 
vazhdimisht. 

Në vijim të këtyre parimeve, ne rekomandojmë 
masat e mëtejshme. Lista nuk është fikse dhe 
numrat nuk tregojnë nivelin e rëndësisë.
 

MASA 
Rishikimi i prioriteteve strategjike nga ofruesit 
e arsimit, në kushtet e një realiteti që 
ndryshon vazhdimisht brenda vitit 2020.

Lidhje me internet për çdo mësues e nxënës 
në arsimin profesional. Në 2019, 32% e 
nxënësve në arsimin profesional (totali 
19,500) raportonin mungesën e internetit në 
banesën e tyre.

Pajisje kompjuterike për çdo mësues dhe 
nxënës në arsimin profesional. Për mësuesit 
nevojitet laptop ose desktop në shtëpi, ndërsa 
tabletat duket të jenë opsion i mirë për 
nxënësit. Për këtë, mund të aplikohet një 
formë kredie studentore (brenda vitit akademik 
2020-2021). “Bring-Your-Own-Device” 
(BYOD) – “sillni pajisjen tuaj kompjuterike” 
duhet të kthehet në normë, ndërkohë që 
telefonat celularë duhet të lejohen në klasë.

Infrastrukturë për akses në internet në 
shkollat profesionale: Kryesisht përmes rrjetit 
pa kabllo (Wi-Fi).

Duhen përgatitur materiale didaktike digjitale 
për të mundësuar mësimin online si pjesë e 
mësimit të kombinuar. Mësuesit trajnohen për 
të përshtatur materialet ekzistuese ose për të 
zhvilluar materiale të reja dhe shkëmbejnë 
përvojat mes tyre për të garantuar cilësinë. 
Kompanitë që prodhojnë libra duhet të 
sigurojnë edhe kopje elektronike (kryesisht 
kultura e përgjithshme). Projekti “Aftësi për 
Punë” po teston modele, por nuk ka ende një 
parashikim për këtë. 

Platformat për mësim online përdoren si 
mjedis mësimor në arsimin profesional. 
Mësovet.al, platforma e zhvilluar nga projekti 
“Aftësi për Punë”, po pasurohet shpejt me 
materiale digjitale. Në vijim, agjencitë 
kombëtare do të vazhdojnë punën e projektit. 
Ndërkohë, mësuesit duhet të identifikojnë dhe 
promovojnë edhe platforma të tjera. 

Trajnime të vazhdueshme për mësuesit, 
kryesisht online, në: i) aspekte pedagogjike të 
mësimit online dhe në distancë si pjesë e 
mësimit të kombinuar, b) rikonceptimin e 
planeve mësimore (që reflektojnë kontekstin 
e ri), c) përdorimin e pajisjeve dhe platformave 
të mësimit online dhe d) zhvillimin e materialeve 
didaktike digjitale për mësim online. 

Partneritet me kompani lokale që nxënësit të 
kryejnë praktikat profesionale në biznes, 
iniciativë e drejtuar nga Njësia e Zhvillimit në 
shkollat profesionale. Kjo kërkon edhe 
trajnimin online për instruktorët në kompani. 

 

1.

2.

3.

4.

Rishikim i protokolleve të monitorimit të 
brendshëm, inspektimit dhe garantimit të 
cilësisë. Kjo kërkon që të nisë një debat 
kombëtar për rikonceptimin e parimeve për 
garantimin e cilësisë në arsimin profesional. 

Bibliotekat e shkollës transformohen në 
infoteka duke kontribuar në nismën për 
mësimin e kombinuar. Mësuesit e letërsisë ua 
kalojnë stafetën mësuesve me aftësi digjitale 
të avancuara. 

Transformimi digjital si 
një strategji për zbutjen 
e rreziqeve
Deri tani, në ato pak raste kur institucionet 
arsimore kanë investuar në transformime 
digjitale, e kanë parë këtë si një mundësi për 
të përmirësuar praktikat pedagogjike dhe 
eksperiencën e nxënësve. Tani e tutje, shkollat 
duhet të marrin parasysh mundësinë që 
nxënësit mund të mos lejohen në shkollë 
fizikisht për periudha të zgjatura kohore, duhet 
të përgatiten që të sigurojnë vazhdimësinë e 
mësimit dhe t’i ndihmojnë të rinjtë të 
avancojnë. Institucionet arsimore që do të 
zhvillojnë kapacitetet e tyre digjitale, do mund 
të kapërcejnë më lehtësi këtë krizë dhe çdo 
krizë tjetër. 

COVID - 19
Organizimi i ri

Klasa 
normale



Më shumë mbi projektin 
“Aftësi për Punë”

“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i 
Agjencisë Zvicerane për Zhvil l im e 
Bashkëpunim (SDC), cili zbatohet në Shqipëri 
nga organizata Swisscontact. Ky projekt 
synon t’u ofrojë të rinjve në Shqipëri arsimin 
dhe formimin më të mirë profesional. Aftësitë 
më të mira do t’i ndihmojnë të rinjtë që të 
gjejnë një punë që e adhurojnë dhe që 
paguhet mirë.

Autorët:

Fation Dragoshi
Menaxher 
projekti “Aftësi për Punë”

Erka Çaro PhD
Zv/Menaxhere
projekti “Aftësi për Punë”

DISA SUPOZIME 
Pandemia do të na shoqërojë për disa vite: 
Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se 
për të zhdukur COVID-19 në rastin më të mirë do 
kalojnë vite. Niveli i ndikimit do të variojë në kohë 
dhe vende të ndryshme, derisa të zbulohet një 
zgjidhje efikase. 

Më pak nxënës në një klasë fizikisht: Për të 
shmangur infektim të shpejtë të popullatës, 
shtetet do të duhet të respektojnë distancim fizik. 
Vetëm 1/3 e nxënësve do të jetë e pranishme në 
klasa. (figura përbri). E njëjta gjë vlen edhe për 
konviktet. Universiteti i Harvardit lajmëroi në korrik 
2020 se vetëm 40% e studentëve mund të 
kthehen në kampus për vitin akademik 2020-2021.

Nganjëherë, prania fizike në shkollë e 
pamundur për kohë të zgjatura: Në 3 vitet e 
ardhshme akademike do të ketë momente kur 
niveli i përhapjes së virusit në popullatë do të arrijë 
nivele të tilla që do të diktojë izolim dhe ndalim 
grumbullimi të njerëzve. Mësuesit dhe nxënësit 
nuk do të jenë fizikisht në shkollë për javë e 
mbase muaj të tërë.

Disa mësues fizikisht jo-prezent në 
shkollë: Mësuesit me sëmundje kronike dhe ata 
mbi 55 vjeç do të jenë rezistentë ndaj idesë që 
duhet të paraqiten çdo ditë në shkollë. Gjasat e 

fataliteteve janë shumë më të larta në këto 
grupe nëse infektohen. Gjithashtu, sipas 
rekomandimeve të autoriteteve, sa herë një 
mësues do të ketë dyshime mbi një infektim të 
mundshëm nuk do të paraqitet në shkollë. Kur të 
fillojë rritja e rasteve të gripit sezonal numrat do të 
jenë të larta. 

Performanca e nxënësve do të ulet 
(fillimisht): Në një kontekst ku mësuesit nuk do 
të jenë të pranishëm shumicën e kohës (për 
shkak të distancimit fizik ose sepse u merr kohë 
përshtatja me instrumentet e reja pedagogjike), 
nxënësit do të hasin vështirësi. Niveli i 
performancës së tyre fillimisht mund të ulet. Nga 
nevoja, ata do të mësohen të bashkëjetojnë me 
realitetin e ri duke zhvilluar aftësi të reja të të 
nxënit. Nga ai moment nuk do të ketë kthim pas 
në mënyrat e vjetra të të mësuarit, me ose pa 
kërcënimin e virusit. 
 
Investime masive në teknologjitë e 
informacionit për arsim: Shumë kompani që 
operojnë në industritë e lidhura me teknologjinë e 
informacionit do të investojnë miliarda në servera, 
pajisje më të lira, akses me kosto më të ulët në 
internet (p.sh. STARLINK) apo software për arsim. 

Tregu i punës pëson vazhdimisht luhatje të 
forta: Shumë kompani do të ndryshojnë 
strukturën e organizimit, produkteve dhe 
shërbimeve dhe mënyrën se si i shpërndajnë ato 
në kushtet e një krize ekonomike globale ku është 
tronditur si kërkesa edhe oferta. Një pjesë nuk do 
t’ia dalin të mbijetojnë, ndërsa shumë të tjerë do të 
shfrytëzojnë mundësitë që sjell kjo krizë. Kjo prek 
ofruesit e arsimit dhe studentët që realizojnë 
praktika profesionale në biznese ose forma të tjera 
të të mësuarit që lidhen me punën në kompani. 

Njohuritë, aftësitë dhe sjelljet që kërkon 
tregu i punës ndryshojnë vazhdimisht: 
Të gjendur përballë kufizimesh të mëdha, 
konsumatorët do të kenë nevoja të tjera (për 
mallra dhe shërbime) dhe për rrjedhojë do të 
ndryshojnë sjelljet e tyre. Si rezultat, kompanitë do 
të ndryshojnë produktet që ofrojnë. Punonjësit do 
të duhet të përshtaten shpejt, përndryshe ata do 
të largohen nga kompania ose kompania do të 
dalë nga tregu.

Kulturë e 
Përgjithshme

Në klasë

Teori
Profesionale

Module 
Praktike

80% Në klasë80% Bazë prodhuese ose
klasa - laboratore

70%

Detyra shtëpie20% Detyra shtëpie20% • Praktikë në biznes
• Vizitë në grup 
   në biznes 
• Projekte 
• Konkurse

30%

Viti
Akademik

2018
2019

Kulturë e 
Përgjithshme

Në klasë

Teori
Profesionale

Module 
Praktike

40% Në klasë40% Bazë prodhuese ose
klasa - laboratore

35%

Punë e pavarur60% Punë e pavarur60%
• Praktikë në biznes  
• Projekte 
• Konkurse

• Leksione në TV
• Klasa e përmbysur
• Mësim në platformë
• Projekte

• Leksione në TV
• Klasa e përmbysur
• Mësim në platformë
• Projekte

65%

Viti Akademik
pas

Covid-19

Viti i ri akademik na gjen me ndryshime të 
imponuara nga pandemia e COVID-19 
dhe me nevojën për  moderniz im në 
arsimin profesional në Shqipëri. 

Revolucioni në arsim nisi në mars 2020. 
Nuk u drejtua nga dikush, por u shkaktua 
nga një forcë madhore dhe përfshiu të 
gjithë planetin me shpejtësinë e 
pandemisë. Himni i tij huazon disa fraza 
nga Republika e Platonit: “Nevoja është 

nëna e shpikjeve”. Në një moment të 
caktuar, duhet të gjejmë një ekuilibër që 
evolucioni të marrë stafetën. Përgatitja e 
institucioneve arsimore për të ardhmen 
është e domosdoshme, TANI! Duhet të 
sigurojmë përgatitjen për vitin akademik 
2020-2021 dhe vitin pas tij. 

Organizata Botërore e Shëndetësisë e 
klasifikoi COVID-19 si pandemi në datën 
11 mars. Në 3 Prill, UNESCO raportoi se 

shkollat u mbyllën plotësisht në 194 
shtete, duke prekur 1,72 miliardë nxënës 
dhe studentë. Pas 10 javësh izolimi total, 
disa shtete filluan të hapin pjesërisht 
shkollat, përfshirë Shqipërinë (më 18 maj) 
për përgatitjen e nxënësve për provimet e 
Maturës Shtetërore.  

Gjatë kësaj periudhe, mësues dhe nxënës 
në çdo cep të globit u detyruan të 
angazhohen në një formë të mësimit në 
distancë. Në kushtet e izolimit, përdorimi i 
teknologjisë ishte kusht për këtë. Në çdo 
vend, u raportuan shumë raste të 
mungesës së i) aksesit në internet, ii) 
aksesit në pajisje teknologjike, iii) 
njohurive bazë për përdorimin e 
teknologjisë dhe iv) aftësive pedagogjike 
për këtë realitet të ri. Pjesa dërrmuese e 
materialeve didaktike të prodhuara 
bazohen në supozimin se mësimi ndodh 
në mjediset e klasës ku mësuesi dhe 
nxënësi shkëmbejnë në kohë reale në 
afërsi fizike. Për rrjedhojë, mësimi në 
distancë gjatë kësaj periudhe ishte një 
zgjidhje emergjence, jo një zgjedhje. 
Institucionet e arsimit në shumicën e 
vendeve e mbyllën vitin akademik 
2019-2020 në kushtet e emergjencës.

Pasiguria për të ardhmen është në nivelet 
me të larta historike. Teksa ligjet dhe 
rregullat do të ndryshojnë vazhdimisht 
(varësisht numrave të raportuar të të 
infektuarve), planifikimi do të jetë i 
vështirë edhe për disa javë, jo më për 
muaj apo një vit akademik të tërë. Mirëpo, 
ky duket të jetë normaliteti i ri për një 
kohë të gjatë. Të jesh viktimë në një 
situatë krize nuk kërkon shumë përpjekje. 
Por të drejtosh një krizë dhe të 
planifikosh kur jo shumë gjëra janë të 
parashikueshme, është e mundur. Kjo 
kërkon një qasje dhe rigorozitet. Synimi 
ynë është krijimi i një mjedisi që 
mundëson mësimin në distancë dhe 
praktikat profesionale, e që këto të 
jenë një zgjedhje për institucionet 
e arsimit profesional që garantojnë 
një zgjidhje të qëndrueshme.

REKOMANDIME 
Me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës për 
shkollat profesionale në Shqipëri, projekti “Aftësi 
për Punë” propozon një sërë masash si më poshtë: 

Mësim i kombinuar - Mësim online: 
Të planifikohet reduktimi lëndëve teorike në 
klasë me 50%. Pjesa tjetër e kurrikulës 
(sipas objektivave mësimore) të realizohet 
duke kombinuar metoda të ndryshme jashtë 
klasës. Mbizotëron mësimi online, ndërsa 
rishikohet hap pas hapi përcaktimi i kohës 
për të nxënit.

Module praktike në kompani (skema të 
ngjashme me praktikat profesionale): 
Ofruesit e arsimit koordinohen me kompanitë 
për shpërndarjen e nxënësve në praktika 
profesionale. Vetëm kur nuk është e mundur 
të organizohen module praktike në kompani 
mund të merret parasysh që të realizohen në 
shkollë. Kur përzgjidhen kompanitë, duhet të 
bëhet një vlerësim i mundësive që ka biznesi 
për të vazhduar punën në kushtet e 
pandemisë dhe të zhvillohen lista me kritere.

Baza rregullatore:
Autoritetet duhet të miratojnë rregulla dhe 
udhëzime që lejojnë që mësimi i kombinuar 
të sigurojë vazhdimësinë e aktiviteteve 
mësimore.

Infrastrukturë lehtësuese: 
Qeveria shqiptare dhe partnerët e saj 
angazhohen për të mundësuar infrastrukturën 
e nevojshme për institucionet, mësuesit dhe 
nxënësit.

Dialog me biznesin për nevojat për 
aftësi: 
Angazhim në dialog të vazhdueshëm mes 
bizneseve, agjencive kombëtare dhe ofruesve 
për të vlerësuar në mënyrë dinamike nevojat 
për aftësi në një realitet që ndryshon 
vazhdimisht. 

Në vijim të këtyre parimeve, ne rekomandojmë 
masat e mëtejshme. Lista nuk është fikse dhe 
numrat nuk tregojnë nivelin e rëndësisë.
 

MASA 
Rishikimi i prioriteteve strategjike nga ofruesit 
e arsimit, në kushtet e një realiteti që 
ndryshon vazhdimisht brenda vitit 2020.

Lidhje me internet për çdo mësues e nxënës 
në arsimin profesional. Në 2019, 32% e 
nxënësve në arsimin profesional (totali 
19,500) raportonin mungesën e internetit në 
banesën e tyre.

Pajisje kompjuterike për çdo mësues dhe 
nxënës në arsimin profesional. Për mësuesit 
nevojitet laptop ose desktop në shtëpi, ndërsa 
tabletat duket të jenë opsion i mirë për 
nxënësit. Për këtë, mund të aplikohet një 
formë kredie studentore (brenda vitit akademik 
2020-2021). “Bring-Your-Own-Device” 
(BYOD) – “sillni pajisjen tuaj kompjuterike” 
duhet të kthehet në normë, ndërkohë që 
telefonat celularë duhet të lejohen në klasë.

Infrastrukturë për akses në internet në 
shkollat profesionale: Kryesisht përmes rrjetit 
pa kabllo (Wi-Fi).

Duhen përgatitur materiale didaktike digjitale 
për të mundësuar mësimin online si pjesë e 
mësimit të kombinuar. Mësuesit trajnohen për 
të përshtatur materialet ekzistuese ose për të 
zhvilluar materiale të reja dhe shkëmbejnë 
përvojat mes tyre për të garantuar cilësinë. 
Kompanitë që prodhojnë libra duhet të 
sigurojnë edhe kopje elektronike (kryesisht 
kultura e përgjithshme). Projekti “Aftësi për 
Punë” po teston modele, por nuk ka ende një 
parashikim për këtë. 

Platformat për mësim online përdoren si 
mjedis mësimor në arsimin profesional. 
Mësovet.al, platforma e zhvilluar nga projekti 
“Aftësi për Punë”, po pasurohet shpejt me 
materiale digjitale. Në vijim, agjencitë 
kombëtare do të vazhdojnë punën e projektit. 
Ndërkohë, mësuesit duhet të identifikojnë dhe 
promovojnë edhe platforma të tjera. 

Trajnime të vazhdueshme për mësuesit, 
kryesisht online, në: i) aspekte pedagogjike të 
mësimit online dhe në distancë si pjesë e 
mësimit të kombinuar, b) rikonceptimin e 
planeve mësimore (që reflektojnë kontekstin 
e ri), c) përdorimin e pajisjeve dhe platformave 
të mësimit online dhe d) zhvillimin e materialeve 
didaktike digjitale për mësim online. 

Partneritet me kompani lokale që nxënësit të 
kryejnë praktikat profesionale në biznes, 
iniciativë e drejtuar nga Njësia e Zhvillimit në 
shkollat profesionale. Kjo kërkon edhe 
trajnimin online për instruktorët në kompani. 

5.

6.

7.

8.

A.

Rishikim i protokolleve të monitorimit të 
brendshëm, inspektimit dhe garantimit të 
cilësisë. Kjo kërkon që të nisë një debat 
kombëtar për rikonceptimin e parimeve për 
garantimin e cilësisë në arsimin profesional. 

Bibliotekat e shkollës transformohen në 
infoteka duke kontribuar në nismën për 
mësimin e kombinuar. Mësuesit e letërsisë ua 
kalojnë stafetën mësuesve me aftësi digjitale 
të avancuara. 

Transformimi digjital si 
një strategji për zbutjen 
e rreziqeve
Deri tani, në ato pak raste kur institucionet 
arsimore kanë investuar në transformime 
digjitale, e kanë parë këtë si një mundësi për 
të përmirësuar praktikat pedagogjike dhe 
eksperiencën e nxënësve. Tani e tutje, shkollat 
duhet të marrin parasysh mundësinë që 
nxënësit mund të mos lejohen në shkollë 
fizikisht për periudha të zgjatura kohore, duhet 
të përgatiten që të sigurojnë vazhdimësinë e 
mësimit dhe t’i ndihmojnë të rinjtë të 
avancojnë. Institucionet arsimore që do të 
zhvillojnë kapacitetet e tyre digjitale, do mund 
të kapërcejnë më lehtësi këtë krizë dhe çdo 
krizë tjetër. 

Kompani



Më shumë mbi projektin 
“Aftësi për Punë”

“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i 
Agjencisë Zvicerane për Zhvil l im e 
Bashkëpunim (SDC), cili zbatohet në Shqipëri 
nga organizata Swisscontact. Ky projekt 
synon t’u ofrojë të rinjve në Shqipëri arsimin 
dhe formimin më të mirë profesional. Aftësitë 
më të mira do t’i ndihmojnë të rinjtë që të 
gjejnë një punë që e adhurojnë dhe që 
paguhet mirë.

Autorët:

Fation Dragoshi
Menaxher 
projekti “Aftësi për Punë”

Erka Çaro PhD
Zv/Menaxhere
projekti “Aftësi për Punë”

DISA SUPOZIME 
Pandemia do të na shoqërojë për disa vite: 
Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se 
për të zhdukur COVID-19 në rastin më të mirë do 
kalojnë vite. Niveli i ndikimit do të variojë në kohë 
dhe vende të ndryshme, derisa të zbulohet një 
zgjidhje efikase. 

Më pak nxënës në një klasë fizikisht: Për të 
shmangur infektim të shpejtë të popullatës, 
shtetet do të duhet të respektojnë distancim fizik. 
Vetëm 1/3 e nxënësve do të jetë e pranishme në 
klasa. (figura përbri). E njëjta gjë vlen edhe për 
konviktet. Universiteti i Harvardit lajmëroi në korrik 
2020 se vetëm 40% e studentëve mund të 
kthehen në kampus për vitin akademik 2020-2021.

Nganjëherë, prania fizike në shkollë e 
pamundur për kohë të zgjatura: Në 3 vitet e 
ardhshme akademike do të ketë momente kur 
niveli i përhapjes së virusit në popullatë do të arrijë 
nivele të tilla që do të diktojë izolim dhe ndalim 
grumbullimi të njerëzve. Mësuesit dhe nxënësit 
nuk do të jenë fizikisht në shkollë për javë e 
mbase muaj të tërë.

Disa mësues fizikisht jo-prezent në 
shkollë: Mësuesit me sëmundje kronike dhe ata 
mbi 55 vjeç do të jenë rezistentë ndaj idesë që 
duhet të paraqiten çdo ditë në shkollë. Gjasat e 

fataliteteve janë shumë më të larta në këto 
grupe nëse infektohen. Gjithashtu, sipas 
rekomandimeve të autoriteteve, sa herë një 
mësues do të ketë dyshime mbi një infektim të 
mundshëm nuk do të paraqitet në shkollë. Kur të 
fillojë rritja e rasteve të gripit sezonal numrat do të 
jenë të larta. 

Performanca e nxënësve do të ulet 
(fillimisht): Në një kontekst ku mësuesit nuk do 
të jenë të pranishëm shumicën e kohës (për 
shkak të distancimit fizik ose sepse u merr kohë 
përshtatja me instrumentet e reja pedagogjike), 
nxënësit do të hasin vështirësi. Niveli i 
performancës së tyre fillimisht mund të ulet. Nga 
nevoja, ata do të mësohen të bashkëjetojnë me 
realitetin e ri duke zhvilluar aftësi të reja të të 
nxënit. Nga ai moment nuk do të ketë kthim pas 
në mënyrat e vjetra të të mësuarit, me ose pa 
kërcënimin e virusit. 
 
Investime masive në teknologjitë e 
informacionit për arsim: Shumë kompani që 
operojnë në industritë e lidhura me teknologjinë e 
informacionit do të investojnë miliarda në servera, 
pajisje më të lira, akses me kosto më të ulët në 
internet (p.sh. STARLINK) apo software për arsim. 

Tregu i punës pëson vazhdimisht luhatje të 
forta: Shumë kompani do të ndryshojnë 
strukturën e organizimit, produkteve dhe 
shërbimeve dhe mënyrën se si i shpërndajnë ato 
në kushtet e një krize ekonomike globale ku është 
tronditur si kërkesa edhe oferta. Një pjesë nuk do 
t’ia dalin të mbijetojnë, ndërsa shumë të tjerë do të 
shfrytëzojnë mundësitë që sjell kjo krizë. Kjo prek 
ofruesit e arsimit dhe studentët që realizojnë 
praktika profesionale në biznese ose forma të tjera 
të të mësuarit që lidhen me punën në kompani. 

Njohuritë, aftësitë dhe sjelljet që kërkon 
tregu i punës ndryshojnë vazhdimisht: 
Të gjendur përballë kufizimesh të mëdha, 
konsumatorët do të kenë nevoja të tjera (për 
mallra dhe shërbime) dhe për rrjedhojë do të 
ndryshojnë sjelljet e tyre. Si rezultat, kompanitë do 
të ndryshojnë produktet që ofrojnë. Punonjësit do 
të duhet të përshtaten shpejt, përndryshe ata do 
të largohen nga kompania ose kompania do të 
dalë nga tregu.

Viti i ri akademik na gjen me ndryshime të 
imponuara nga pandemia e COVID-19 
dhe me nevojën për  moderniz im në 
arsimin profesional në Shqipëri. 

Revolucioni në arsim nisi në mars 2020. 
Nuk u drejtua nga dikush, por u shkaktua 
nga një forcë madhore dhe përfshiu të 
gjithë planetin me shpejtësinë e 
pandemisë. Himni i tij huazon disa fraza 
nga Republika e Platonit: “Nevoja është 

nëna e shpikjeve”. Në një moment të 
caktuar, duhet të gjejmë një ekuilibër që 
evolucioni të marrë stafetën. Përgatitja e 
institucioneve arsimore për të ardhmen 
është e domosdoshme, TANI! Duhet të 
sigurojmë përgatitjen për vitin akademik 
2020-2021 dhe vitin pas tij. 

Organizata Botërore e Shëndetësisë e 
klasifikoi COVID-19 si pandemi në datën 
11 mars. Në 3 Prill, UNESCO raportoi se 

shkollat u mbyllën plotësisht në 194 
shtete, duke prekur 1,72 miliardë nxënës 
dhe studentë. Pas 10 javësh izolimi total, 
disa shtete filluan të hapin pjesërisht 
shkollat, përfshirë Shqipërinë (më 18 maj) 
për përgatitjen e nxënësve për provimet e 
Maturës Shtetërore.  

Gjatë kësaj periudhe, mësues dhe nxënës 
në çdo cep të globit u detyruan të 
angazhohen në një formë të mësimit në 
distancë. Në kushtet e izolimit, përdorimi i 
teknologjisë ishte kusht për këtë. Në çdo 
vend, u raportuan shumë raste të 
mungesës së i) aksesit në internet, ii) 
aksesit në pajisje teknologjike, iii) 
njohurive bazë për përdorimin e 
teknologjisë dhe iv) aftësive pedagogjike 
për këtë realitet të ri. Pjesa dërrmuese e 
materialeve didaktike të prodhuara 
bazohen në supozimin se mësimi ndodh 
në mjediset e klasës ku mësuesi dhe 
nxënësi shkëmbejnë në kohë reale në 
afërsi fizike. Për rrjedhojë, mësimi në 
distancë gjatë kësaj periudhe ishte një 
zgjidhje emergjence, jo një zgjedhje. 
Institucionet e arsimit në shumicën e 
vendeve e mbyllën vitin akademik 
2019-2020 në kushtet e emergjencës.

Pasiguria për të ardhmen është në nivelet 
me të larta historike. Teksa ligjet dhe 
rregullat do të ndryshojnë vazhdimisht 
(varësisht numrave të raportuar të të 
infektuarve), planifikimi do të jetë i 
vështirë edhe për disa javë, jo më për 
muaj apo një vit akademik të tërë. Mirëpo, 
ky duket të jetë normaliteti i ri për një 
kohë të gjatë. Të jesh viktimë në një 
situatë krize nuk kërkon shumë përpjekje. 
Por të drejtosh një krizë dhe të 
planifikosh kur jo shumë gjëra janë të 
parashikueshme, është e mundur. Kjo 
kërkon një qasje dhe rigorozitet. Synimi 
ynë është krijimi i një mjedisi që 
mundëson mësimin në distancë dhe 
praktikat profesionale, e që këto të 
jenë një zgjedhje për institucionet 
e arsimit profesional që garantojnë 
një zgjidhje të qëndrueshme.

REKOMANDIME 
Me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës për 
shkollat profesionale në Shqipëri, projekti “Aftësi 
për Punë” propozon një sërë masash si më poshtë: 

Mësim i kombinuar - Mësim online: 
Të planifikohet reduktimi lëndëve teorike në 
klasë me 50%. Pjesa tjetër e kurrikulës 
(sipas objektivave mësimore) të realizohet 
duke kombinuar metoda të ndryshme jashtë 
klasës. Mbizotëron mësimi online, ndërsa 
rishikohet hap pas hapi përcaktimi i kohës 
për të nxënit.

Module praktike në kompani (skema të 
ngjashme me praktikat profesionale): 
Ofruesit e arsimit koordinohen me kompanitë 
për shpërndarjen e nxënësve në praktika 
profesionale. Vetëm kur nuk është e mundur 
të organizohen module praktike në kompani 
mund të merret parasysh që të realizohen në 
shkollë. Kur përzgjidhen kompanitë, duhet të 
bëhet një vlerësim i mundësive që ka biznesi 
për të vazhduar punën në kushtet e 
pandemisë dhe të zhvillohen lista me kritere.

Baza rregullatore:
Autoritetet duhet të miratojnë rregulla dhe 
udhëzime që lejojnë që mësimi i kombinuar 
të sigurojë vazhdimësinë e aktiviteteve 
mësimore.

Infrastrukturë lehtësuese: 
Qeveria shqiptare dhe partnerët e saj 
angazhohen për të mundësuar infrastrukturën 
e nevojshme për institucionet, mësuesit dhe 
nxënësit.

Dialog me biznesin për nevojat për 
aftësi: 
Angazhim në dialog të vazhdueshëm mes 
bizneseve, agjencive kombëtare dhe ofruesve 
për të vlerësuar në mënyrë dinamike nevojat 
për aftësi në një realitet që ndryshon 
vazhdimisht. 

Në vijim të këtyre parimeve, ne rekomandojmë 
masat e mëtejshme. Lista nuk është fikse dhe 
numrat nuk tregojnë nivelin e rëndësisë.
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Platformat për mësim online përdoren si 
mjedis mësimor në arsimin profesional. 
Mësovet.al, platforma e zhvilluar nga projekti 
“Aftësi për Punë”, po pasurohet shpejt me 
materiale digjitale. Në vijim, agjencitë 
kombëtare do të vazhdojnë punën e projektit. 
Ndërkohë, mësuesit duhet të identifikojnë dhe 
promovojnë edhe platforma të tjera. 

Trajnime të vazhdueshme për mësuesit, 
kryesisht online, në: i) aspekte pedagogjike të 
mësimit online dhe në distancë si pjesë e 
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planeve mësimore (që reflektojnë kontekstin 
e ri), c) përdorimin e pajisjeve dhe platformave 
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arsimore kanë investuar në transformime 
digjitale, e kanë parë këtë si një mundësi për 
të përmirësuar praktikat pedagogjike dhe 
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pamundur për kohë të zgjatura: Në 3 vitet e 
ardhshme akademike do të ketë momente kur 
niveli i përhapjes së virusit në popullatë do të arrijë 
nivele të tilla që do të diktojë izolim dhe ndalim 
grumbullimi të njerëzve. Mësuesit dhe nxënësit 
nuk do të jenë fizikisht në shkollë për javë e 
mbase muaj të tërë.

Disa mësues fizikisht jo-prezent në 
shkollë: Mësuesit me sëmundje kronike dhe ata 
mbi 55 vjeç do të jenë rezistentë ndaj idesë që 
duhet të paraqiten çdo ditë në shkollë. Gjasat e 

fataliteteve janë shumë më të larta në këto 
grupe nëse infektohen. Gjithashtu, sipas 
rekomandimeve të autoriteteve, sa herë një 
mësues do të ketë dyshime mbi një infektim të 
mundshëm nuk do të paraqitet në shkollë. Kur të 
fillojë rritja e rasteve të gripit sezonal numrat do të 
jenë të larta. 

Performanca e nxënësve do të ulet 
(fillimisht): Në një kontekst ku mësuesit nuk do 
të jenë të pranishëm shumicën e kohës (për 
shkak të distancimit fizik ose sepse u merr kohë 
përshtatja me instrumentet e reja pedagogjike), 
nxënësit do të hasin vështirësi. Niveli i 
performancës së tyre fillimisht mund të ulet. Nga 
nevoja, ata do të mësohen të bashkëjetojnë me 
realitetin e ri duke zhvilluar aftësi të reja të të 
nxënit. Nga ai moment nuk do të ketë kthim pas 
në mënyrat e vjetra të të mësuarit, me ose pa 
kërcënimin e virusit. 
 
Investime masive në teknologjitë e 
informacionit për arsim: Shumë kompani që 
operojnë në industritë e lidhura me teknologjinë e 
informacionit do të investojnë miliarda në servera, 
pajisje më të lira, akses me kosto më të ulët në 
internet (p.sh. STARLINK) apo software për arsim. 

Tregu i punës pëson vazhdimisht luhatje të 
forta: Shumë kompani do të ndryshojnë 
strukturën e organizimit, produkteve dhe 
shërbimeve dhe mënyrën se si i shpërndajnë ato 
në kushtet e një krize ekonomike globale ku është 
tronditur si kërkesa edhe oferta. Një pjesë nuk do 
t’ia dalin të mbijetojnë, ndërsa shumë të tjerë do të 
shfrytëzojnë mundësitë që sjell kjo krizë. Kjo prek 
ofruesit e arsimit dhe studentët që realizojnë 
praktika profesionale në biznese ose forma të tjera 
të të mësuarit që lidhen me punën në kompani. 

Njohuritë, aftësitë dhe sjelljet që kërkon 
tregu i punës ndryshojnë vazhdimisht: 
Të gjendur përballë kufizimesh të mëdha, 
konsumatorët do të kenë nevoja të tjera (për 
mallra dhe shërbime) dhe për rrjedhojë do të 
ndryshojnë sjelljet e tyre. Si rezultat, kompanitë do 
të ndryshojnë produktet që ofrojnë. Punonjësit do 
të duhet të përshtaten shpejt, përndryshe ata do 
të largohen nga kompania ose kompania do të 
dalë nga tregu.

Viti i ri akademik na gjen me ndryshime të 
imponuara nga pandemia e COVID-19 
dhe me nevojën për  moderniz im në 
arsimin profesional në Shqipëri. 

Revolucioni në arsim nisi në mars 2020. 
Nuk u drejtua nga dikush, por u shkaktua 
nga një forcë madhore dhe përfshiu të 
gjithë planetin me shpejtësinë e 
pandemisë. Himni i tij huazon disa fraza 
nga Republika e Platonit: “Nevoja është 

nëna e shpikjeve”. Në një moment të 
caktuar, duhet të gjejmë një ekuilibër që 
evolucioni të marrë stafetën. Përgatitja e 
institucioneve arsimore për të ardhmen 
është e domosdoshme, TANI! Duhet të 
sigurojmë përgatitjen për vitin akademik 
2020-2021 dhe vitin pas tij. 

Organizata Botërore e Shëndetësisë e 
klasifikoi COVID-19 si pandemi në datën 
11 mars. Në 3 Prill, UNESCO raportoi se 

shkollat u mbyllën plotësisht në 194 
shtete, duke prekur 1,72 miliardë nxënës 
dhe studentë. Pas 10 javësh izolimi total, 
disa shtete filluan të hapin pjesërisht 
shkollat, përfshirë Shqipërinë (më 18 maj) 
për përgatitjen e nxënësve për provimet e 
Maturës Shtetërore.  

Gjatë kësaj periudhe, mësues dhe nxënës 
në çdo cep të globit u detyruan të 
angazhohen në një formë të mësimit në 
distancë. Në kushtet e izolimit, përdorimi i 
teknologjisë ishte kusht për këtë. Në çdo 
vend, u raportuan shumë raste të 
mungesës së i) aksesit në internet, ii) 
aksesit në pajisje teknologjike, iii) 
njohurive bazë për përdorimin e 
teknologjisë dhe iv) aftësive pedagogjike 
për këtë realitet të ri. Pjesa dërrmuese e 
materialeve didaktike të prodhuara 
bazohen në supozimin se mësimi ndodh 
në mjediset e klasës ku mësuesi dhe 
nxënësi shkëmbejnë në kohë reale në 
afërsi fizike. Për rrjedhojë, mësimi në 
distancë gjatë kësaj periudhe ishte një 
zgjidhje emergjence, jo një zgjedhje. 
Institucionet e arsimit në shumicën e 
vendeve e mbyllën vitin akademik 
2019-2020 në kushtet e emergjencës.

Pasiguria për të ardhmen është në nivelet 
me të larta historike. Teksa ligjet dhe 
rregullat do të ndryshojnë vazhdimisht 
(varësisht numrave të raportuar të të 
infektuarve), planifikimi do të jetë i 
vështirë edhe për disa javë, jo më për 
muaj apo një vit akademik të tërë. Mirëpo, 
ky duket të jetë normaliteti i ri për një 
kohë të gjatë. Të jesh viktimë në një 
situatë krize nuk kërkon shumë përpjekje. 
Por të drejtosh një krizë dhe të 
planifikosh kur jo shumë gjëra janë të 
parashikueshme, është e mundur. Kjo 
kërkon një qasje dhe rigorozitet. Synimi 
ynë është krijimi i një mjedisi që 
mundëson mësimin në distancë dhe 
praktikat profesionale, e që këto të 
jenë një zgjedhje për institucionet 
e arsimit profesional që garantojnë 
një zgjidhje të qëndrueshme.

REKOMANDIME 
Me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës për 
shkollat profesionale në Shqipëri, projekti “Aftësi 
për Punë” propozon një sërë masash si më poshtë: 

Mësim i kombinuar - Mësim online: 
Të planifikohet reduktimi lëndëve teorike në 
klasë me 50%. Pjesa tjetër e kurrikulës 
(sipas objektivave mësimore) të realizohet 
duke kombinuar metoda të ndryshme jashtë 
klasës. Mbizotëron mësimi online, ndërsa 
rishikohet hap pas hapi përcaktimi i kohës 
për të nxënit.

Module praktike në kompani (skema të 
ngjashme me praktikat profesionale): 
Ofruesit e arsimit koordinohen me kompanitë 
për shpërndarjen e nxënësve në praktika 
profesionale. Vetëm kur nuk është e mundur 
të organizohen module praktike në kompani 
mund të merret parasysh që të realizohen në 
shkollë. Kur përzgjidhen kompanitë, duhet të 
bëhet një vlerësim i mundësive që ka biznesi 
për të vazhduar punën në kushtet e 
pandemisë dhe të zhvillohen lista me kritere.

Baza rregullatore:
Autoritetet duhet të miratojnë rregulla dhe 
udhëzime që lejojnë që mësimi i kombinuar 
të sigurojë vazhdimësinë e aktiviteteve 
mësimore.

Infrastrukturë lehtësuese: 
Qeveria shqiptare dhe partnerët e saj 
angazhohen për të mundësuar infrastrukturën 
e nevojshme për institucionet, mësuesit dhe 
nxënësit.

Dialog me biznesin për nevojat për 
aftësi: 
Angazhim në dialog të vazhdueshëm mes 
bizneseve, agjencive kombëtare dhe ofruesve 
për të vlerësuar në mënyrë dinamike nevojat 
për aftësi në një realitet që ndryshon 
vazhdimisht. 

Në vijim të këtyre parimeve, ne rekomandojmë 
masat e mëtejshme. Lista nuk është fikse dhe 
numrat nuk tregojnë nivelin e rëndësisë.
 

MASA 
Rishikimi i prioriteteve strategjike nga ofruesit 
e arsimit, në kushtet e një realiteti që 
ndryshon vazhdimisht brenda vitit 2020.

Lidhje me internet për çdo mësues e nxënës 
në arsimin profesional. Në 2019, 32% e 
nxënësve në arsimin profesional (totali 
19,500) raportonin mungesën e internetit në 
banesën e tyre.

Një projekt i Agjencisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC

Zbatuar nga:Në partneritet me:

Pajisje kompjuterike për çdo mësues dhe 
nxënës në arsimin profesional. Për mësuesit 
nevojitet laptop ose desktop në shtëpi, ndërsa 
tabletat duket të jenë opsion i mirë për 
nxënësit. Për këtë, mund të aplikohet një 
formë kredie studentore (brenda vitit akademik 
2020-2021). “Bring-Your-Own-Device” 
(BYOD) – “sillni pajisjen tuaj kompjuterike” 
duhet të kthehet në normë, ndërkohë që 
telefonat celularë duhet të lejohen në klasë.

Infrastrukturë për akses në internet në 
shkollat profesionale: Kryesisht përmes rrjetit 
pa kabllo (Wi-Fi).

Duhen përgatitur materiale didaktike digjitale 
për të mundësuar mësimin online si pjesë e 
mësimit të kombinuar. Mësuesit trajnohen për 
të përshtatur materialet ekzistuese ose për të 
zhvilluar materiale të reja dhe shkëmbejnë 
përvojat mes tyre për të garantuar cilësinë. 
Kompanitë që prodhojnë libra duhet të 
sigurojnë edhe kopje elektronike (kryesisht 
kultura e përgjithshme). Projekti “Aftësi për 
Punë” po teston modele, por nuk ka ende një 
parashikim për këtë. 

Platformat për mësim online përdoren si 
mjedis mësimor në arsimin profesional. 
Mësovet.al, platforma e zhvilluar nga projekti 
“Aftësi për Punë”, po pasurohet shpejt me 
materiale digjitale. Në vijim, agjencitë 
kombëtare do të vazhdojnë punën e projektit. 
Ndërkohë, mësuesit duhet të identifikojnë dhe 
promovojnë edhe platforma të tjera. 

Trajnime të vazhdueshme për mësuesit, 
kryesisht online, në: i) aspekte pedagogjike të 
mësimit online dhe në distancë si pjesë e 
mësimit të kombinuar, b) rikonceptimin e 
planeve mësimore (që reflektojnë kontekstin 
e ri), c) përdorimin e pajisjeve dhe platformave 
të mësimit online dhe d) zhvillimin e materialeve 
didaktike digjitale për mësim online. 

Partneritet me kompani lokale që nxënësit të 
kryejnë praktikat profesionale në biznes, 
iniciativë e drejtuar nga Njësia e Zhvillimit në 
shkollat profesionale. Kjo kërkon edhe 
trajnimin online për instruktorët në kompani. 

Rishikim i protokolleve të monitorimit të 
brendshëm, inspektimit dhe garantimit të 
cilësisë. Kjo kërkon që të nisë një debat 
kombëtar për rikonceptimin e parimeve për 
garantimin e cilësisë në arsimin profesional. 

Bibliotekat e shkollës transformohen në 
infoteka duke kontribuar në nismën për 
mësimin e kombinuar. Mësuesit e letërsisë ua 
kalojnë stafetën mësuesve me aftësi digjitale 
të avancuara. 

Transformimi digjital si 
një strategji për zbutjen 
e rreziqeve
Deri tani, në ato pak raste kur institucionet 
arsimore kanë investuar në transformime 
digjitale, e kanë parë këtë si një mundësi për 
të përmirësuar praktikat pedagogjike dhe 
eksperiencën e nxënësve. Tani e tutje, shkollat 
duhet të marrin parasysh mundësinë që 
nxënësit mund të mos lejohen në shkollë 
fizikisht për periudha të zgjatura kohore, duhet 
të përgatiten që të sigurojnë vazhdimësinë e 
mësimit dhe t’i ndihmojnë të rinjtë të 
avancojnë. Institucionet arsimore që do të 
zhvillojnë kapacitetet e tyre digjitale, do mund 
të kapërcejnë më lehtësi këtë krizë dhe çdo 
krizë tjetër. 
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