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HYRJE 
 

Pandemia COVID-19 ka ndikuar sistemin arsimor, duke shkaktuar ndërpreje të procesit mësimor 

dhe mbyllje të institucioneve arsimore në të gjithë botën. Pas kalimit të një faze të parë në 

periudhën mars-maj 2020, gjatë së cilës menaxhimi i situatës ishte ad hoc dhe jo i mirëplanifikuar 

për shkak edhe të dinamikës së situatës emergjente, ardhja e vitit të ri shkollor 2020-2021 kërkon 

një planifikim më të mirë të procesit mësimor, duke adresuar si sfidat afatshkurtra, kthimi në 

shkollë, ashtu dhe sfidat më afatgjata, për të siguruar fleksibilitet dhe funksionalitet të sistemit 

arsimor në të ardhmen1. 

Vendimi i Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR) për kthimin e nxënësve në shkollë në 

vitin shkollor 2020-2021 dhe zhvillimin e mësimit ballë për ballë, imponon marrjen dhe zbatimin 

strikt të një sërë masave dhe rregullave të sigurisë dhe higjenës në këtë institucion, duke patur si 

objektiv parësor mirëqenien dhe mbrojtjen e nxënësve dhe stafit pedagogjik dhe ndihmës të 

shkollave, si dhe parandalimin e shndërrimit të shkollave në vatra të transmetimit të virusit.  

 

Gjithshtu, është e domosdoshme që të gjithë aktorët të bashkëpunojnë me qëllim që procesi 

mësimor, si ai teorik dhe ai praktik, të jetë në nivel optimal, në kuadër të arritjes së kompetencave 

të nxënësve. 

 

Qëllimi i udhëzuesit  

 
Viti shkollor 2020 – 2021 na gjen me ndryshime të imponuara nga emergjenca e krijuar si rezultat 

i pandemsë COVID-19. Në këto kushte, ka lindur dhe nevoja për të organizuar procesin mësimor, 

mbështetur në skenarë potencialë bazuar në: A) zhvillimin e mësimit në klasë në kushtet e 

distancimit fizik, B) mësimin e zhvilluar në mënyrë të kombinuar në klasë dhe online dhe C) 

mësim online në kushtet e shtëpisë. Qëllimi i këtij udhëzuesi është të vendosë një kornizë 

rregullatore për zhvillimin e procesit mësimor për vitin shkollor 2020-2021.  

 

Organizimi i mësimit për vitin shkollor 2020 – 2021 sipas skenarëve të sipërpërmendur, bëhet me 

qëllimin e garantimit të vazhdimësisë së procesit mësimor në shkollat profesionale në Shqipëri, 

sipas kornizës së kurrikulave në arsimimin profesional, objektivave mësimore dhe programeve 

lëndore në kushtet e pandemisë COVID-19, duke siguruar njëkohësisht ruajtjen e shëndetit të 

nxënësve dhe mësuesve.  

 

Është shumë e rëndësishme që ky udhëzues të shoqërohet dhe instrumentet përkatëse dhe me  

infrastrukturë lehtësuese për mësues dhe nxënës, në mënyrë që të mundësohet zbatimi i skenareve 

 
1 https://en.unesco.org/news/framework-reopening-
schools#:~:text=Global%20school%20closures%20in%20response,The%20United%20Nations. 

https://en.unesco.org/news/framework-reopening-schools#:~:text=Global%20school%20closures%20in%20response,The%20United%20Nations.
https://en.unesco.org/news/framework-reopening-schools#:~:text=Global%20school%20closures%20in%20response,The%20United%20Nations.
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të përzgjedhur nga shkollat e Arsimit Profesional.  Kjo do të kërkonte një 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.  

 

Gjithashtu kjo situatë emergjence kërkon fillimet e një revolucioni digjital dhe modernizimin e 

arsimit profesional në Shqipëri.  

 

Në këtë udhëzues trajtohen çështjet në vijim: 

 

 Organizimi Institucional 

 Protokollet e sigurisë dhe higjenës në shkollë, konvikte dhe biznes 

 Skenarët e propozuar 

o Mësimi në shkollë 

o Mësimi i kombinuar 

o Mësimi online dhe në distancë 

 Planifikimi i procesit mësimor me eficencë dhe efikasitet sipas burimeve në dispozicion 

 Platformat digjitale dhe materialet mësimore digjitale 

 Metodologjia e mësimdhënies sipas skenarëve respektivë 

 Planifikimi i praktikave profesionale 

 Vlerësimi i vazhduar dhe përfundimtar 

 Monitorimi dhe inspektimi 

 Mbështetja e mësuesve dhe nxënësve 

 

Parimet bazë të udhëzuesit 

 
Fillimi i viti të ri shkollor 2020 -2021 dhe hapja e institucioneve arsimore në vend kanë si objektiv 

parësor mirëqenien dhe mbrojtjen e nxënësve dhe stafit pedagogjik, si dhe garantimin e 

vazhdimësisë së procesit mësimor në shkollat profesionale në Shqipëri.  

Parimet kryesore nga të cilat udhëhiqet ky udhëzues lidhet me të drejtat e të gjithë nxënësve, 

pavarësisht gjinisë, përkatësisë etnike, aftësive, gjendjes ekonomike etj, për t’u përfshirë në 

procesin arsimor dhe për të qenë të sigurtë e të mbrojtur. Më konkretisht, po listojmë disa nga 

parimet bazë ku mbështetet puna për zhvillimin e këtij udhëzuesi2:   

 Sigurimi i mirëqenies fizike dhe mendore për nxënësit dhe mësuesit 

 Vlerësimi i progresit dhe ecurisë didaktike të nxënëve  

 Arsim gjithëpërfshirës dhe cilësor 

 Institucione të sigurta për nxënësit dhe mësuesit  

 Adresimi i mungesave në të nxënë dhe zhvillimi i kompetencave 

 Zhvillimi i sigurtë dhe cilësor i praktikave profesionale 

 Fleksibiliteti i lëvrimit të planeve mësimore dhe kombinimi i metodave të reja në 

mësimdhënie/mesimnxënie 

 Gjithëpërfshirja 

 
2 http://www.oecd.org/education/ceri/Spotlight-21-Coronavirus-special-edition-Back-to-school.pdf 

http://www.oecd.org/education/ceri/Spotlight-21-Coronavirus-special-edition-Back-to-school.pdf
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 Sjellja e praktikave më të mira 

I. ORGANIZIMI INSTITUCIONAL 
 

Fillimi i vitit mësimor 2019-2020 është një fillim i pazakontë. Përhapja në masë e virusit COVID-

19 përbën një rrezik real jo vetëm për shëndetin e fëmijëve dhe stafeve pedagogjike, por edhe për 

grupet më të dëmtuar prej tij, të moshuarit e të sëmurët.  

Eksperienca e rihapjes së shkollave në SHBA këtë gusht 2020, tregon se mundësitë për përhapjen 

e virusit si rezultat i hapjes së shkollave janë rritur ndjeshëm në disa prej shkollave dhe 

komuniteteve ku ato bëjnë pjesë. Sipas një artikulli të CNN3, katër javë pas hapjes së shkollave në 

SHBA është rritur me 90% numri i rasteve të fëmijëve të infektuar dhe janë shtuar vatrat e reja të 

përhapjes së virusit. Shumë prej shkollave janë detyruar të rikthehen online për shkak të përhapjes 

së virusit mes nxënësve dhe mësuesve, disa shkolla kanë shtyrë në kohë fillimin e vitit mësimor 

dhe rihapja apo rimbyllja e tyre shoqërohet me kosto shtesë financiare.  

Ky mjedis i pasigurtë dhe që ndryshon me shpejtësi, i vendos shkollat përballë sfidave të mëdha. 

Disa prej sfidave aktuale që duhen konsideruar në organizimin e procesit mësimor për këtë vit 

akademik përfshijnë: 

1. Informacioni që ndryshon me shpejtësi, gjë që kërkon që edhe vendimet të ndryshojnë me 

shpejtësi. 

2. Nevoja për struktura që garantojnë fleksibilitet, shpejtësi në komunikim dhe aftësi për të 

ndërhyrë shpejt. 

3. Informacioni ndryshon shpejt, por edhe keqinformimi është pjesë e të përditshmes që ndikon 

në krijimin e perceptimeve dhe qëndrimeve shpesh kontradiktore mes njerëzve e familjeve të 

ndryshme. 

Për të përballuar pasiguritë dhe për t’u përgatitur për vitin e ri mësimor, shkollat kanë nevojë të 

hartojnë një plan afatshkurtër për hapjen e tyre dhe një strategji afatgjatë, për të paktën 2 vitet e 

ardhshme, lidhur me nevojat dhe sfidat e mundshme të mësuesve, nxënësve dhe të gjithë 

komunitetit të shkollës.   

 
3 https://edition.cnn.com/2020/08/14/us/schools-reopening-pandemic-lessons/index.html 

https://edition.cnn.com/2020/08/14/us/schools-reopening-pandemic-lessons/index.html
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Sipas organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim (OECD) 4  për hartimin e planeve 

specifike afatshkurtra për hapjen e shkollave, institucionet arsimore duhet të kenë parasysh 

objektivat e mëposhtëm: 

- Garantimi i sigurisë: godinat e shkollave duhet të dezinfektohen dhe të kenë ajrosjen e 

përshtatshme në mënyrë të vazhdueshme. 

- Vlerësimi i progresit: në vende të ndryshme të botës, institucionet arsimore po pakësojnë 

provimet dhe testimet dhe po i japin më shumë hapësirë vlerësimit formativ të të gjithë 

nxënësve, rezultatet e të cilit do të përdoren për të planifikuar dhe organizuar procesin e të 

nxënit. 

- Zbutjen e ndikimit të humbjeve në të nxënë: Disa nxënës kanë mbetur mbrapa dhe të tjerë, 

për shkak të mbylljes së shkollës, kanë humbur edhe aftësitë e mësuara para se shkolla të 

mbyllej. Fëmijët nga grupet e cënueshme janë më të predispozuar të jenë pjesë e këtyre 

grupeve, por edhe janë më të rrezikuarit për të braktisur shkollën. Trajtimi i nevojave të tyre 

duhet bërë në mënyrë të diferencuar, duke shmangur ndërhyrjet uniformiste dhe të 

papërputhshme me nevojat dhe kontekstin e fëmijëve, pasi shpesh mund të kthehen në kurthe 

që dëmtojnë sërish fëmijët e disavantazhuar.  

- Garantimin e mirëqenies së nxënësve: Nxënësit mund të përjetojnë stres dhe gjendje ankthi 

për shkak pandemisë dhe rikthimi i tyre në procesin normal të të nxënit mund të kërkojë 

mbështetje të dedikuar psiko-sociale.  

- Garantimi i mirëqenies së mësuesve: mësuesit dhe familjet e tyre mund të përballen me stres 

të akumuluar, duke u përpjekur të përmbushin rolet dhe përgjegjësitë familjare, shqetësimet 

financiare dhe shëndetësore etj. Ata gjithashtu kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme 

psiko-sociale. 

Planifikimi afatgjatë mund të përfshijë çështje të tilla si: 

- Përdorimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i inovacionit. Mësuesit dhe nxënësit kanë përdorur dhe 

do të përdorin një larmi metodash dhe teknikash digjitale. Kjo përvojë duhet zhvilluar më tej 

për të krijuar metoda inovative në ofrimin e mësimdhënies, organizimin e procesit mësimor, 

përforcimin e multidisiplinaritetit dhe modeleve të bashkëpunimit për mësimdhënien e të 

nxënit. 

 
4 http://www.oecd.org/education/ceri/Spotlight-21-Coronavirus-special-edition-Back-to-school.pdf 

- Vlerëso 

- Përgatitu

- Planifiko

- Ndaj detyra dhe 
përgjegjësi

- Apliko

- Përballu

- Mëso

- Monitoro

- Dokumento

- Vlerëso

- Organizo

- Planifiko 

http://www.oecd.org/education/ceri/Spotlight-21-Coronavirus-special-edition-Back-to-school.pdf
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- Rivlerësimi i vlerësimeve. A janë ende të përshtatshme sistemet e vlerësimit të nxënësve? Po 

kriteret dhe sistemet e certifikimit? Si mund të përshtaten më mirë sistemet dhe teknikat e 

vlerësimit me metodat e reja të mësimdhënies e të nxënit? 

- Rivlerësimi dhe rikonceptimi i rëndësisë që ka bota fizike dhe kontakti fizik. Kufizimi i 

lëvizjeve për shkak të pandemisë na ka bërë të shohim me sy tjetër përvojat e ndërveprimit 

fizik dhe atij digjital. Si mund të kombinohen më së miri ato për një proces më afër botës së 

nxënësve, me qëllim nxitjen e zhvillimit akademik, fizik dhe psikologjik të tyre?  

- Mbështetja e atyre më në vështirësi. Pandemia nxori në pah pabarazitë dhe rolin që kanë ato 

në edukim. Roli barazues i edukimit është më i rëndësishëm se kurrë. Çfarë masash duhen 

marrë për të arritur deri tek ata që kanë më shumë nevojë dhe për të plotësuar nevojat e tyre? 

- Rritja dhe zhvillimi i kapacitetit të shkollës dhe i aftësisë për tu përballur dhe përshtatur 

me ndryshimet. Si duhet të ndryshojë kualifikimi i mësuesve e drejtuesve të shkollave për tu 

përshtatur me rolet e reja? Çfarë aftësish kanë nevojë për të rritur bashkëpunimin me 

komunitetin duke fuqizuar kapacitetin e shkollës, shtimin e bashkëpunëtorëve dhe luajtjen e 

një roli aktiv në komunitet?  

- Përgatitja e burimeve. Me thellimin e problemeve ekonomike, zhvillimi i rrjetit të 

bashkëpunëtorëve, bashkëpunimi me organizata janë shumë të rëndësishme.  

- Përgatitja për marrjen e vendimeve të vështira. Çfarë burimesh infrastrukturore, njerëzore 

apo financiare do të jenë të nevojshme në rast se situata përkeqësohet?  

 

I.1 Roli i lidershipit 
 

Në çdo situatë pasigurie, roli i lidershipit bëhet edhe më i rëndësishëm se më parë. Në rastin e 

shkollave, drejtuesit e tyre janë tejet të rëndësishëm në krijimin e një skuadre që funksionon si një 

makineri që ecën shpejt dhe përshtatet me lehtësi me ndryshimet e nevojshme. Në këto kohë 

ndryshimesh të mëdha, ajo për të cilën jemi shumë të sigurtë është ndryshimi i shpeshtë nga një 

skenar në tjetrin i organizimit të mësimit, duke u përpjekur të ruajmë të pacënuar arritjen e qëllimit 

kryesor: mësimdhënia cilësore dhe të mësuarit për të gjithë nxënësit. 

Që një shkollë të funksionojë si një skuadër dhe të adaptohet me lehtësi ndaj ndryshimit, ka nevojë 

për një drejtues që të zhvillojë aftësitë e skuadrës, të ndajë detyra dhe përgjegjësi dhe të zhvillojë 

frymën e bashkëpunimit. Disa këshilla për drejtimin në periudhat e pasigurisë përfshijnë: 

a. Komunikim, komunikim, komunikim 

Komunikimi i brendshëm duhet të jetë i qartë, transparent, i shpeshtë dhe me tone bashkëpunuese. 

Mungesa e komunikimit prodhon pasiguri dhe pasiguria prodhon ankth mes mësuesve, prindërve, 

nxënësve dhe gjithë komunitetit. Heshtja do të perceptohet sikur gjërat nuk po shkojnë mirë. Është 

e rëndësishme që të komunikohet hapur dhe qartë mbi çfarë po ndodh dhe si e ndikon kjo shkollën. 
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✓ A po komunikojnë drejtuesit shpesh edhe kur nuk i kanë të gjitha përgjigjet?  

✓ A po komunikojnë ata siguri dhe gatishmëri që shkolla dhe procesi mësimor janë në duar 

të sigurta? 

 

b. Shpërndarja e autoritetit dhe përgjegjësive dhe mbështetja për të drejtuar 

Drejtuesit duhet të jenë katalizatori i ndryshimit të shkollës, por shkolla ka nevojë për shumë liderë 

në këto kohë kur ndryshimet janë të shpeshta. Zhvillimi i të tjerëve për të drejtuar procese të 

ndryshme është jetik për ecurinë e procesit.  

✓ A po kërkon mbështetje për të drejtuar drejtuesi i shkollës?  

✓ A ekziston brenda shkollës kultura që i lejon njerëzit të drejtojnë pa autoritet? 

 

c. Planifiko në terma afatshkurtër dhe afatgjatë  

 

Drejtuesit e suksesshëm arrijnë të mbulojnë nevojat e menjëhershme dhe të ruajnë rezervat e 

nevojshme për objektivat afatgjatë të institucionit. Nuk bëhet fjalë vetëm për menaxhim financiar, 

por, në mënyrë të veçantë, për burimet njerëzore në dispozicion. Psh. në rast se mësuesit janë të 

ngarkuar për shkak të ndarjes së turneve, drejtoria e shkollës duhet të ketë gati planin dhe kërkesën 

për shtim personeli, për trajnim personeli, për mbështetje psiko-sociale të stafit aktual, për lehtësim 

të procedurave burokratike, etj. 

✓ A janë të balancuara vendimet për menaxhimin e situatës imediate dhe në të ardhmen?  

✓ A po merren vendimet bazuar në të dhëna?  

✓ A po merren në konsideratë mundësitë që janë krijuar për shkak të situatës në terma 

afatshkurtër dhe afatgjatë? 

 

 

d. Fokus në vlerat kryesore 

 

Kultura dhe vlerat kryesore të institucioneve vihen në test në kohë të vështirë, ndaj nevojitet 

theksimi dhe ritheksimi i asaj që është e rëndësishme dhe promovimi i vlerave të institucionit. 

✓ Cilat aspekte të kulturës së punës në institucion do t’i nxisin njerëzit të përballojnë 

vështirësitë? 

✓ Cilët janë individët që mund të jenë modeli i kulturës dhe vlerave të dëshiruara? 

✓ A po komunikohet mjaftueshëm dhe si po komunikohen vlerat më të rëndësishme të 

institucionit te të gjithë aktorët e shkollës? 

 

I.2 Ngritja e komitetit ad hoc 
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Ngritja e grupeve ad hoc për menaxhimin e situatës së hapjes së shkollave gjatë vitit mësimor 

2020-2021 është e rekomandueshme të ngrihet në tri nivele: (1) në nivel ministrie, ku të ketë 

përfaqësues edhe nga agjencitë e posaçme në varësi të saj (2) në nivel rajonal/vendor (3) në nivel 

shkolle. Në këtë udhëzues janë detajuar përgjegjësitë dhe detyrat e komitetit ad hoc në nivel 

shkolle.  

Për të menaxhuar situatën në ndryshim, është e nevojshme që pranë shkollës të ngrihet një 

komision ad hoc, i cili do të hartojë dhe menaxhojë planin e zvhillimit të procesit mësimor në 

përputhje me skenarët e miratuar nga institucionet kompetente. 

Përbërja e grupit: 

Grupi ad hoc duhet të ketë në përbërje të tij përfaqësues nga të gjithë organizmat dhe strukturat e 

shkollës, për të garantuar gjithëpërfshirjen, efektivitetin dhe efiçencën. 

Përbërja e propozuar përfshin: 

1. Drejtuesi/ja i/e shkollës 

2. Kryetari/ja i/e bordit të shkollës 

3. Nëndrejtues të shkollës sipas përgjegjësisë 

4. Përfaqësues nga njësia e zhvillimit  

5. Drejtues të gruplëndëve/departamenteve 

6. Përfaqësues nga mësuesit, duke mbajtur në konsideratë grupet e ndryshme të tyre, specifikisht  

Përfaqësues nga sektori i informatikës, teknologjisë kur ka. 

7. Oficeri i sigurisë 

8. Përfaqësues nga shërbimi psiko-social i shkollës 

9. Përfaqësues nga bordi i prindërve 

10. Përfaqësues nga grupet e nxënësve 

Grupi duhet të jetë mjaftueshëm i madh për të garantuar gjithëpërfshirje dhe ekspertizë të 

larmishme dhe i vogël mjaftueshëm për t’u menaxhuar lehtësisht dhe për të krijuar frymën e 

bashkëpunimit. Maksimumi i grupit është rreth 10 anëtarë, megjithatë ky numër varet nga 

madhësia e shkollës, skenari i përzgjedhur, plani i punës që ka bërë shkolla, burimet në 

dispozicion, etj.  

Grupet shumë të vogla janë më të prirura për konformizëm në shkallë të lartë, ndikim nga një prej 

anëtarëve dhe kohezivitet të tepruar për më tepër, kanë më pak diversitet mendimi dhe burimesh. 
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Grupet e mëdha kanë avantazhin e diversitetit të madh të mendimeve dhe burimeve, si dhe krijojnë 

më shumë hapësirë për diskutim dhe zhvillim, por janë më të vështirë për t’u menaxhuar dhe në 

rastin kur nuk ka ndarje detyrash në nivel individual, ka më shpesh shmangie të përgjegjësive, gjë 

që ndikon frymën e grupit për të kontribuuar. Sidoqoftë, lidhja mes kontributit individual dhe 

arritjes së rezultateve pavarësisht punës së përbashkët, është e rëndësishme në çdo rast për të 

zhvilluar një klimë më bashkëpunuese dhe kontribuese.  

I.2.1 Detyrat dhe përgjegjësitë e grupit 
 

➢ Grupi ad hoc fillon punën me zhvillimin e planit të punës në nivel shkolle për detyrat dhe 

përgjegjësitë, në përputhje me skenarin që shkolla do të ndjekë. 

➢ Grupi takohet në mënyrë të rregullt, në një orar dhe periodicitet të rënë dakord me të gjithë. 

➢ Takimet mbahen sipas një formati të rënë dakord, psh duke raportuar:  

o për ecurinë e procesit që ata mbulojnë  

o vështirësitë e hasura  

o sugjerimet e mbledhura nga grupet e interesit, si grupet e ndryshme të mësuesve, grupet 

e ndryshme të nxënësve, prindërve, kërkesat nga institucionet e tjera etj. 

o kërkesat 

o burimet e nevojshme apo shtesë 

o burime të reja të identifikuara. 

 

Takimi mbyllet me një rishikim të objektivave të tjerë për t’u arritur apo ndryshimeve të 

mundshme që duhen bërë. 

➢ Grupi mban komunikim elektronik të rregullt nëpërmjet e-maileve, grupeve në whatsapp, 

grupeve zoom/skype etj. Mediumi i komunikimit vendoset së bashku, duke konsideruar 

mundësitë dhe aksesin e të gjithëve.  

➢ Ngre një sistem monitorimi të vazhdueshëm për rrezikshmërinë e përhapjes së sëmundjes në 

komunitet dhe kushtet e shkollës. 

➢ Monitoron zbatimin e skenareve në vitin e ri shkollor, jep sugjerime dhe bashkëpunon me 

hallkat e tjera të shkollës për zgjidhjen e problemeve. 

➢ Përcakton masat mbështetëse për mësuesit, nxënësit prindërit dhe stafin tjetër të shkollës. 

➢ Rishikon të gjithë formatet e raportimit në të gjitha nivelet dhe përcakton format e raportimit 

për çdo nivel brenda shkollës, shpeshtinë e raportimit, formën apo rrugën që do të ndjekë 

raportimi, mënyrën se si do të përdoret informacioni. Në këtë prizëm, grupi duhet të bëjë kujdes 

që të mos ketë mbivendosje apo shtim të formateve të raportimit me qëllim uljen dhe jo rritjen 

e ngarkesës së punëve administrative. 

➢ Ngre një sistem qëndror online për mbledhjen e detajuar të të gjithë informacioneve dhe 

raportimeve, me qëllim lehtësimin e procesit të vendimmarrjes. 

➢ Përcakton treguesit kryesorë lidhur me matjen e ecurisë së procesit. 
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➢ Bashkëpunon me drejtorinë e shkollës për raportimet e vazhdueshme në institucionet drejtuese 

të një niveli më të lartë. 

➢ Zhvillon protokollet e brendshme dhe të jashtme të komunikimit të shkollës. Protokollet duhet 

të përmbajnë detaje lidhur me llojin e informacionit për grupet e ndryshme, shpeshtësinë e 

informimit, mënyrën e informimit, personat përgjegjës për informimin. 

 

I.3 Praktikat e reja të punës 
 

Mësuesit, nxënësit, drejtuesit dhe stafi tjetër i shkollës do të përballen gjatë këtij viti me praktika 

të reja pune, për të cilat kanë nevojë për mbështetje, orientim dhe trajnim të vazhdueshëm, krahas 

detyrimeve që lidhen me procesin mësimor. 

Zbatimi i masave higjeno-sanitare, ruajtja e distancimit social, dezinfektimi dhe larja e duarve, 

mbajtja e maskave, do të jenë detyrimet e para me të cilët ata do të përballen dhe që duhet t’i 

respektojnë gjatë gjithë kohës stafi i shkollës, nxënësit dhe të gjithë vizitorët që do të shkojnë në 

shkollë. Krijimi i një kulture që respekton të gjitha masat me përpikmëri është tejet i rëndësishëm. 

Në mënyrë të veçantë, mësuesit dhe drejtuesit e shkollës janë thelbësorë në krijimin e kësaj kulture, 

duke zbatuar dhe promovuar zbatimin e masave për një shëndet më të sigurt për të gjithë. 

Institucionet arsimore duhet të marrin masat për të identifikuar së pari nxënësit që nuk kanë 

mundësi të plotësojnë kërkesat higjeno-sanitare si maska apo dezinfektant personal, por 

njëkohësisht për të garantuar ambient të pastër dhe mundësi për të ruajtur higjenën (tualete të 

pastra, larës për duart, ujë të rrjedhshëm, dezinfektant në ambientet kryesore (shiko më poshtë). 

Pavarësisht të gjitha paqartësive që mund të ekzistojnë, të paktën një pjesë e procesit 

mësimor do të bëhet online. Mësuesit, drejtuesit, nxënësit dhe prindërit duhet të përshtaten me 

këtë mënyrë tjetër të organizimit të mësimit dhe të maksimizojnë procesin e të nxënit. Edhe në 

këtë situatë, drejtuesit, mësuesit, nxënësit dhe prindërit kanë nevojë që të kenë një nivel të 

pranueshëm qëndrueshmërie dhe parashikueshmërie. Udhëzimet e qarta, komunikimi i shpeshtë 

rreth ecurisë dhe problematikave, mbështetja e vazhdueshme për përdorimin e platformave dhe 

teknikave digjitale, njohja e mirë e situatës dhe nevojave të grupeve të mësuesve dhe nxënësve, si 

dhe marrja e masave për plotësimin e tyre, janë disa nga mënyrat se si shkollat mund të krijojnë 

nivele të pranueshme të qëndrueshmërisë dhe parashikueshmërisë. 

Mësimi online dhe në distancë kërkon aftësi të veçanta lidhur me mënyrën e ofrimit, planifikimin 

dhe organizimin e orës mësimore, vlerësimin etj. Mësuesit kanë nevojë për trajnim dhe 

mbështetje të vazhdueshme. Gjithashtu, është me rëndësi që brenda shkollës të ngrihen sisteme 

dhe grupe mbështetëse ndaj mësuesve që kanë më shumë nevojë për t’u përshtatur me 

mësimdhënien online.  
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Ndryshimi i modaliteteve për organizimin e mësimit takimeve aktiviteteve online. Ruajtja e 

distancës fizike mund ta bëjë në ndonjë rast më të lehtë takimin virtual nëpërmjet platformave 

virtuale, takimin mes mësuesve dhe nxënësve, gjë që kërkon një mënyrë të re ‘normaliteti’ edhe 

për detyrat apo aktivitetet më të thjeshta. Shkolla duhet të njohë mirë kapacitetet dhe mundësitë 

që kanë mësuesit dhe nxënësit për të ndjekur proceset mësimore dhe të tjera.  

Vëmendje e shtuar ndaj grupeve të cënueshme (fëmijët që jetojnë në familje me pak të ardhura, 

që jetojnë në konvikte, që kanë aftësi e nevoja të veçanta, fëmijët nga komunitetet më në risk etj). 

Humbjet e të nxënit në këto grupe mund të jenë më të mëdha, ndaj dhe stafi i shkollës duhet të 

planifikojë aktivitete/detyra shtesë për arritjet e tyre. Krijimi i mundësive për akses ndaj pajisjeve, 

mësime të dedikuara të grupuara, krijimi i një bashkëpunimi më të fortë me prindërit, sigurimi i 

mbështetjes psiko-sociale dhe lidhja me shërbimet që ata kanë nevojë, monitorimi i vazhdueshëm 

i ecurisë së tyre gjatë vitit, janë vetëm disa nga mënyrat se si shkollat mund të ndryshojnë 

dinamikat e funksionit të tyre për këtë grup. 

I.4 Plan pune me role, detyra e përgjegjësi 
 

Hartimi i një plani pune me role, detyra e përgjegjësi është tejet i rëndësishëm për menaxhimin 

dhe monitorimin e ecurisë së procesit mësimor. Si edhe u përmend më sipër, shkollat kanë nevojë 

për një plan afatshkurtër të menaxhimit dhe një plan afatgjatë. Më poshtë paraqitet një tabelë e 

thjeshtë për hartimin e një plani pune, i cili mund të përshtatet e modifikohet sipas nevojave dhe 

specifikave të shkollës.  

Figura 1. Talelë për hartimin e një plan pune  

Për të ndërtuar një plan pune të mirë dhe efektiv, disa nga çështjet që duhet të mbahen në 

konsideratë përfshijnë: 

✓ A janë përfshirë të gjithë në vendimmarrje? 

✓ A është marrë mendimi dhe konsultuar plani me grupet e interesit, mësuesit, prindërit, 

nxënësit, bashkëpunëtorët e biznesit për praktikat profesionale, etj? 

✓ Plani i hartuar a krijon mundësinë për plotësimin e nevojave specifike të grupeve të 

ndryshme të mësuesve dhe të nxënësve? 

✓ A është plani efiçent? A i përdor mirë burimet njerëzore, financiare dhe materiale? 

✓ A janë marrë në konsideratë të gjitha burimet në dispozicion, duke konsideruar burimet e 

brendshme të shkollës dhe mundësi nga rrjeti i bashkëpunëtorëve të shkollës dhe 

donatorët? 

✓ A është e drejtë shpërndarja e detyrave? A është e përshtatshme sipas aftësive dhe 

mundësive të stafit? 

✓ A është parashikuar saktë dhe qartë mënyra e komunikimit të brendshëm me mësuesit, 

nxënësit, prindërit, njësitë drejtuese, komunitetin?  
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Plani i punës konsultohet me bordin e shkollës dhe, në rast nevojash apo vendimesh përtej 

mundësisë dhe të drejtës së shkollës, konsultohet edhe me AKAFPK. Plani i punës duhet të jetë i 

hapur për të gjithë dhe i aksesuseshëm. Ka shumë mënyra se si mund të ruhet plani edhe në 

versionin elektronik, ku të gjithë mund të kenë akses. Një mënyrë e thjeshtë është nëpërmjet 

ruajtjes së tij në google drive. 
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Tabela 1: Modeli i detajimit të planit të punës 

Më poshtë paraqitet një model i detajimit të planit të punës, që duhet të përpunohet nga komiteti ad hoc. Jo të gjitha rubrikat janë përcaktuar. Pasi 

çdo shkollë ka specifikat dhe nevojat e saj.  

Objektivat/detyrat Personat përgjegjës 
Afati 

kohor  
Treguesit e arritjes  

Burime 

shtesë 
Kosto  

1. NGRITJA E KOMITETIT AD HOC 

Përzgjedhja e anëtarëve 
Bordi dhe drejtoria e 

shkollës 
1 Shtator  Krijimi komitetit    

Realizimi i takimit të parë dhe përcaktimi i 

modaliteteve për takimin dhe komunikimin në grup 
Komiteti ad hoc 2 shtator  

Frekuenca e takimeve 

Orari i takimeve 

Mënyra e takimeve dhe mënyra e komunikimit 

Përcaktimi i detyrave brenda grupit 

Formati i raportimit të ecurisë së punës  

  

2. PËRCAKTIMI I SKENARIT QË DO TË NDJEKË SHKOLLA 

Vlerësimi dhe analizimi i nevojave dhe risqeve për 

secilin skenar dhe përgatitja për fillimin e punës 
  

Të dhëna të sakta për infrastrukturën dhe 

teknologjinë e nevojshme, nevojat e mësuesve 

dhe nxënësve, kushtet e përhapjes së virusit në 

komunitet. 

  

Detajimi i detyrave sipas skenarit të përzgjedhur lidhur me:  

Masat e sigurisë       

Infrastrukturën      

Metodologjinë e mësimdhënies       

Planifikimin e praktikave profesionale      

3. SIGURIA 

Vlerësimi i kushteve teknike dhe higjieno-sanitare   
Identifikimi i burimeve ekzistuese dhe 

nevojave shtesë për burime njerëzore e 

financiare  

Burime 

njerëzore  

 

Burime 

financiare 

 

Përcaktimi i investimeve financiare dhe njerëzore 

të domosdoshme  
  

Ujë të rrjedhshëm në shkollë 

Detergjent 

Dezinfektant 
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Shpërndarja e duhur e bankave sipas 

kërkesave për distancim social  

Ndarja e detyrave dhe përgjegjësive   Detyra të qarta për secilin person përgjegjës   

Monitorimi i situates higjieno-sanitare      

4. MËSIMDHËNIA  

4.1 Platforma që do të ndiqet  

Përcaktimi i platformës që do të përdoret për 

mësimdhënien  
Komiteti ad hoc 5 Shtator  

Shkolla përzgjedh platformën për zhvillimin e 

mësimit të distancë  
  

Përgatitja e një udhëzuesi për përdorimin e 

platformës së përzgjedhur 

Përfaqësues nga IT 

dhe koordinatori i 

zhvillimit të 

kurrikulës 

Brenda 

datës 14 

Shtator  

   

Trajnimi i mësuesve për platformën Njësitë trajnuese   

- Identifikimi i trajnimeve që përshtaten me 

platformën që do të zgjidhet 

- Nr. i mësuesve të trajnuar 

- Të gjitha klasat mësimore zhvillohen 

nëpërmjet platformës 

 

  

Përgatitja e një udhëzuesi për mësimin online për 

nxënësit - mund të jetë një video ilustruese ose me 

foto dhe figura ilustruese.  

Përfaqësues nga IT 

dhe Njësia e 

zhvillimit të 

kurrikulës 

 

Udhëzuesi i hartuar dhe i shpërndarë tek 

mësuesit 

 

  

Trajnime dhe diskutime me nxënësit  

Mësuesi kujdestar, 

Senatori i klasës, 

nxënës nga IT  

    

Përcaktimi i një personi kontakti për mbështetje 

për përdorimin e platformës  
Mësues nga IT     

4.2 Trajnimi i mësuesve  

Vlerësimi i nevojave për trajnim të mësuesve për 

organizimin dhe planifikimin e mësimdhënies në 

distancë online 

Njësia për zhvillimin 

e kurrikulës dhe 

Drejtoria e shkollës 

 

Lista e trajnimeve të nevojshme 

Numri i mësuesve për tu trajnuar sipas 

trajnimeve 

 

  

Hartimi i planit të trajnimit dhe zhvillimit 

profesional të mësuesve 

Njësia për zhvillimin 

e kurrikulës dhe 

Drejtoria e shkollës 

 
Rendi i trajnimeve sipas urgjencës 

Nr. i mësuesve që do e ndjekin 
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5. MONITORIMI DHE RAPORTIMI  

5.1 Monitorimi i rrezikshmërisë së përhapjes së COVID-19 në komunitet   

Përcaktimi i treguesve të nevojshëm për t’u 

analizuar.  
Oficeri i sigurisë   

- Nr. i rasteve të infektuarve: nxënës, mësues, 

prindër, të tjerë afër kontakteve të shkollës  

- shpejtësia e përhapjes së rasteve,  

- Nr. i rasteve me COVID-19 në zonën ku 

është shkolla 

  

Përcaktimi i frekuencës së monitorimit (psh. në 

fund të çdo jave bëhet një analizë) 
Komiteti   Raportime të rregullta    

5.2 Monitorim i procesit mësimor 

Përcaktimi i treguesve për ecurinë e procesit 

mësimor sipas skenarit të zgjedhur 
Komiteti  

Lista e plotë e treguesve (draft) 

- % e nxënësve që frekuentojnë dhe nuk 

frekuentojnë sipas arsyeve specifike  

- % e mësuesve që kanë probleme me 

teknologjinë,  

- zabtimi i masave të higjienës dhe 

distancimit social, nga ana e nxënësve,  

- nr i lëndëve që bëhen online 

- % e lëndëve që zhvillohen online ndaj 

totalit, 

- % e nxënësve që realizojnë orët praktike në 

shkollë / biznes, 

- % e orëve të realizuara  

  

5.3 Ngritja e një sistemi raportimi që lehtëson procedurat buroktratike 

Rivlerësim i sistemeve të raportimit brenda 

shkollës dhe formateve dhe përshtatja e tyre 
  Formatet e raportimit të vlerësuar    

Përcaktimi i formës përfundimtare të raportimeve 

dhe linjat e raportimit 
  

Llojet e raportimeve 

Personat përgjegjës për secilin 

Forma e secilit raportim 

  

Mënyra e ruajtjes së të dhënave të mbledhura nga 

raportimet dhe privatësia  
  

Sistemi i ruajtejes së raporteve dhe të të 

dhënave të mbledhura 

Nivelet e privatësisë së të dhënave të 

ndryshme 

  

Ngritja e një sistemi qëndror online për mbledhjen 

e detajuar të të gjithë informacioneve dhe 
  Sistemi qëndror i të dhënave    
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raportimeve me qëllim lehtësimin e procesit të 

vendimmarrjes. 

6. MBËSHTETJA PSIKO-SOCIALE       

Shërbimi psiko-social i shkollës duhet të trajnohet 

lidhur me problemet psiko-sociale gjatë pandemisë 
Shërbimi psiko-social 

i shkollës  
 

Trajnimi i psikologëve dhe punonjësve socialë 

lidhur me nevojat e mësuesve dhe nxënësve 

gjatë pandemisë 

  

Duhet të zgjerojë mënyrat e ndërveprimit me 

nxënësit: takime ballë për ballë, takime virtuale, 

biseda me shkrim (chat), hapja e një blogu për 

nxënësit e shkollës për të folur për shqetësimet 

psikologjike dhe mënyra se si mund të kalohen ato. 

Shërbimi psiko-social 

i shkollës  

 

Llojet e mënyrave të ndërveprimit me 

nxënësit dhe mësuesit, komunikim virtual, 

chat, blog… 

Informacioni i shpërndarë me nxënësit dhe 

mësuesit  

  

Kalendar veprimtarish/takimesh për të diskutuar për 

problemet psikologjike e sociale dhe mënyrat  

përballimit të tyre 

Shërbimi psiko-social 

i shkollës  
 

Kalendari i aktiviteteve/ takimeve dhe temat e 

të ftuarit, nëse ka 

Materiali i aktivitetit  

  

Shërbimi psiko-social i shkollës duhet të ketë rrjetin 

e tij të bashkëpunëtorëve për të plotësuar nevojat e 

nxënësve, si organizata të shëndetit mendor dhe 

qëndra që ofrojnë shërbime të ndryshme. 

 

Shërbimi psiko-social 

i shkollës  

 
Lista e bashkëpunëtorëve dhe llojet e 

shërbimeve që ofrojnë, si dhe kontaktet e tyre 
  

Të gjithë nxënësit duhet të pajisen me numrin e 

celularit të së paku një prej stafit të shërbimit psiko-

social, në mënyrë që nxënësi të mund të komunikojë 

kurdo me të nëpërmjet telefonit, në rast urgjence. 

 

Shërbimi psiko-social 

i shkollës  

 

Nr. i celularit të psikologut/ punonjësit social 

në shërbim të nxënësve i bërë publik. 

Nr. i nxënësve që kanë kontaktuar 

Nr. i nxënësve që kanë kërkuar këshillim 

Nr. i nxënësve që kanë pasur nevojë për 

shërbime shtesë dhe lloji i shërbimit 

  

Shërbimi psiko-social i shkollës duhet të jetë në 

gatishmëri për të mbështetur psikologjikisht 

nxënësit që mund të jenë në kontakt me virusin apo 

që janë në karantinë për shkak se familjarë të tyre 

janë në kontakt me virusin 

Shërbimi psiko-social 

i shkollës 
 

Nr. i nxënësve të infektuar në nivel shkollë 

Nr. i nxënësve të kontaktuar 

Klasifikimi i rasteve sipas vështirësisë 

Lloji i ndërhyrjes së realizuar 
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Ngritja e grupeve mbështetëse dhe mentoruese për 

mësuesit  
Drejtuesit e 

departamenteve  
 

Përbërja e grupit,  

mënyrat e komunikimit të grupit,  

shpeshtësia e takimeve të grupit,  

mënyrat e mbështetjes së anëtarëve 

  

Ngritja e grupeve mbështetëse të nxënësve  
Qeveria e nxënësve 

dhe mësuesit 

kudjestarë 

 

Përbërja e grupit,  

mënyrat e komunikimit të grupit,  

shpeshtësia e takimeve të grupit,  

mënyrat e mbështetjes së anëtarëve 

  

7. KOMUNIKIMI I BRENDSHËM DHE I JASHTËM  

Zhvillimi i protokolleve të brendshme dhe të 

jashtme të komunikimit të shkollës.  
Komiteti   

Protokolli i komunikimit me detaje rreth: 

- llojit të informacionit për grupet e 

ndryshme,  

- shpeshtësisë së informimit,  

- mënyrës së informimit,  

- personave përgjegjës për informimin. 

  

Komunikimi me prindërit 

Mësuesi kujdestar, 

bordi i prindërve, 

drejtoria e shkollës  

 
Komunikime të rregullta periodike  

Komunikim informues  

Mënyra e komunikimit  

  

Komunikimi me nxënësit 
Mësuesi kujdestar, 

qeveria e nxënësve 
 

Komunikime të rregullta periodike  

Komunikim informues  

Mënyra e komunikimit 

  

Komunikimi me mësuesit 
Drejtoria e shkollës, 

komiteti 
 

Komunikime të rregullta periodike  

Komunikim informues  

Mënyra e komunikimit 

  

Komunikimi me bashkëpunëtorët  

Drejtoria e shkollës, 

Përgjegjësit e 

departamenteve  

 
Komunikime të rregullta periodike  

Komunikim informues  

Mënyra e komunikimit 
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I.5 Komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm  
 

Një nga detyrat e grupit ad hoc është edhe zhvillimi i protokolleve të komunikimit të brendshëm 

dhe të jashtëm të institucionit. Ruajta e komunikimit të rregullt transparent me komunitetin e 

shkollës të brendshëm dhe të jashtëm është tejet e rëndësishme në këtë situatë dhe një mënyrë e 

mirë për të garantuar mbështetjen e të gjithëve, por edhe për të ulur nivelin e pasigurive. 

- Prindërit kanë nevojë për informacion për hapjen e shkollës, oraret, masat e marra për higjienën 

dhe shërbimet në dispozicion, procesin mësimor, teknologjinë apo pajisjet e nevojshme. Ata 

kanë nevojë të njihen gjithashtu me procedurat dhe protokollet e vizitave në shkollë, oraret e 

lejueshme dhe rregullat që duhet të zbatojnë. Mësuesit kujdestarë dhe drejtoria e shkollës kanë 

përgjegjësinë kryesore për t’i mbajtur prindërit të informuar në mënyrë periodike dhe sa herë 

është e nevojshme lidhur me procesin dhe ecurinë e tij. Është e këshillueshme që komunikimet 

të jenë periodike, psh. në fund të çdo jave, me frekuencë më të lartë në muajt e parë, deri në 

stabilizimin e situatës. 

- Nxënësit kanë nevojë për informacion lidhur me rregullat e reja të higjienës, procesit mësimor, 

orarit, lëvizjeve brenda shkollës. Ata duhet gjithashtu të njihen me ndryshimet e mundshme në 

planin mësimor, orët mësimore, sistemin e vlerësimit e detyrave. Nxënësit informohen 

nëpërmjet qeverisë së nxënësve dhe mësuesve kujdestarë për çështjet rutinë, ë varësi të 

problematikës apo çështjes për tu komunikuar 

- Mësuesit kanë nevojë të informohen lidhur me të gjitha vendimet që janë marrë dhe që 

ndikojnë proceset e tyre të përditshme dhe që ndikojnë të ardhmen e tyre të afërt, si psh. aftësi 

apo teknika që duhet t’i njohin, procedura që duhet të ndjekin, kualifikime të nevojshme, 

detyrime shtesë, përfitime shtesë, mundësi etj.  

- Stafi mbështetës duhet mbajtur gjithashtu i informuar dhe të trajnohet për detyrat shtesë që 

duhet të realizojë.  

Rregullat e higjenës dhe distancimit social duhet t’iu dërgohen nxënësve me e-mail ose nëpërmjet 

platformave që shkolla përdor, të printuara në ambientet kryesore, veçanërisht në korridore, 

tualete, klasa.  

Duke mbajtur në konsideratë nxënësit me nevoja të veçanta, duhet planifikuar përdorimi i 

mënyrave të komunikimit dhe informimit, të përshtatshme me aftësitë e tyre, si psh. në rastin e 

nxënësve që nuk shikojnë, njoftime me zë, apo me figurë për ata që nuk dëgjojnë etj. Mënyra e 

komunikimit duhet të jetë në përputhje me karakteristikat e grupit të synuar.  

 

Shkolla përdor rrjetet sociale dhe mënyra të tjera të komunikimit për të komunikuar rregullisht me 

publikun e për të pasqyruar aspekte të veprimtarisë në shkollë, biznes dhe online. Ky komunikim 

duhet të nxisë besimin tek institucioni, të sigurojë palët e interesuara që puna vazhdon dhe me 

cilësi, si dhe të përqëndrohet në rastet pozitive. Gjatë këtij komunikimi duhet të respektohen 

parimet e përdorimit të të dhënave dhe të mos cënohet privatësia. 
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II. PROTOKOLLET E SIGURISË DHE HIGJIENËS NË 

SHKOLLË, KONVIKTE DHE BIZNES 
 

COVID-19, e cila mori shumë shpejt përmasat e një pandemie, është kthyer prej muajsh tashmë 

në kryefjalë të studimeve shkencore, përpjekjeve mjekësore për krijimin e vaksinës dhe gjetjen e 

kurave ndaj saj, masave dhe politikave të marra nga institucione të ndryshme ndërkombëtare e 

kombëtare për frenimin e saj etj., si dhe është bërë diktuese e mënyrave të reja të organizimit të 

proceseve të punës, veçanërisht në subjekte dhe institucione me përqëndrim të lartë individësh. 

Vendimi për kthimin e nxënësve në shkollë në vitin shkollor 2020-2021 dhe zhvillimin e mësimit 

ballë për ballë, imponon marrjen dhe zbatimin strikt të një sërë masave dhe rregullave të sigurisë 

dhe të higjienës në këtë institucion, duke patur si objektiv parësor mirëqenien dhe mbrojtjen e 

nxënësve dhe të stafit pedagogjik e ndihmës të shkollave, si dhe parandalimin e shndërrimit të 

shkollave në vatra të transmetimit të virusit. 

Në vijim, paraqiten rregullat, përgjegjësitë dhe detyrimet për nxënësit, mësuesit, drejtuesit e 

shkollave dhe stafin ndihmës, me themel udhëzimin e nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe e 

Mbrojtjes Sociale, dt.21/28/2020 “Për miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj COVID-19 që duhet 

të ndërmarrin institucionet arsimore”, mbështetur edhe në orientime/udhëzime të tjera të 

institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare, rezultate studimesh etj. Një seksion i veçantë i 

kushtohet zbatimit të këtyre rregullave në konvikte, si dhe në bizneset ku nxënësit zhvillojnë 

praktikën profesionale.  

Simptomat kryesore të COVID-19 

Sipas OBSH-së, simptomat kryesore të COVID-19 janë: 

- Temperaturë mbi 37° 

- Kollë e thatë 

- Vështirësi në frymëmarrje  

- Dhembje krahërori 

- Lodhje fizike  

- Dhembje fizike 

- Bllokim hundësh 

- Dhembje koke 

- Dhembje fyti 

- Diarre 

- Humbje e aftësisë për të shijuar ose nuhatur 

- Konjuktivit  

- Acarim lëkure 

- Ç’ngjyrosje e gishtave ose e thonjve të këmbës etj. 
 

Rrugët kryesore të infektimit me COVID-19 

Sipas OBSH-së, rrugët kryesore të marrjes së COVID-19 janë: 
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- thithja e stërkalave që dalin nga goja e të infektuarit (gjatë të folurit, të kolliturit, të 

teshtiturit) ose nga hundët; 

- prekja e sipërfaqeve të kontaminuara (veçanërisht dorezat e dyerve, tavolinat, mbështetëset 

e shkallëve etj.) dhe më pas, prekja e gojës, hundës ose syve. 

 

II.1 Rregullat, përgjegjësitë dhe detyrimet për aktorët e shkollës 
 

Marrja dhe zbatimi i masave dhe rregullave të sigurisë dhe higjienës për parandalimin e përhapjes 

së COVID-19 në shkolla, është përgjegjësi dhe detyrim i një game të gjerë aktorësh, që nga 

instancat qeveritare e deri te pjesëtarët e stafit të shkollave, nxënësit dhe prindërit e tyre. 

Bashkërendimi i veprimeve në përputhje me rregullat e vendosura, ndërgjegjësimi dhe përqafimi 

i një mënyre të re të sjelluri dhe të reaguari përbën domosdoshmëri për frenimin e përhapjes së 

sëmundjes dhe vazhdimësinë e zhvillimit të mësimit në mjediset e shkollave. Në mënyrë të 

përmbledhur, në pasqyrën e mëposhtme paraqiten aktorët e përfshirë dhe përgjegjësitë/rolet 

kryesore të tyre. 

Tabela 2: Aktorët e përfshirë dhe përgjegjësitë/rolet kryesore të tyre 

MSHMS (Minsitria e 

Shëndetësisë dhe e 

Mbrojtjes Sociale) 

Përcakton standardet, rregullat, masat dhe përgjegjësitë që duhen 

zbatuar nga institucionet arsimore për parandalimin e përhapjes së 

COVID-19. 

MFE (Ministria e 

Finacave dhe 

Ekonomisë) 

Përcakton strukturat e riorganizimit dhe modalitetet e punës në 

zbatim të protokolleve të hartuara nga MSHMS (Minsitria e 

Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale) 

NJVKSH (Njësia 

Vendore e Kujdesit 

Shëndetësor) 

Njoftohet nga shkolla për rastet e dyshuara të infektimit dhe ndjek 

procedurat sipas protokollit të saj. 

Komiteti Ad hoc dhe 

Drejtuesi i shkollës 

Organizojnë, menaxhojnë dhe monitorojnë situatën në shkollë gjatë 

pandemisë, duke garantuar marrjen e masave për respektimin e 

rregullave të vendosura, ngrenë grupe pune dhe hartojnë plane 

veprimi të mirëpërcaktuara, mbajnë kontakte të vazhdueshme dhe 

raportojnë në rrugë elektronike me strutkurat përkatëse për zbatimin 

e rregullave anti-COVID-19 dhe për raste të mundshme të 

infektimit.  

Mësuesi/-ja Zbaton rregullat e distancimit fizik, ndërgjegjëson vazhdimisht 

nxënësit mbi sjelljen e duhur në shkollë, monitoron zbatimin e 

rregullave/marrjen e masave prej nxënësve, ndërmjetëson 

komunikimin mes nxënësve dhe pjesëtarëve të stafit jo 

administrativ/drejtuesve, raporton mbi zbatimin e rregullave nga 

nxënësit dhe ndjek/raporton mbi raste të mundshme të shfaqjes së 

simptomave të sëmundjes, sipas procedurës së përcaktuar. 
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Nxënësi/-ja Orienton sjelljen e tij drejt mënyrave të reja të qëndrimit, lëvizjes 

dhe komunikimit, aplikon distancimin fizik dhe zbaton masat e 

mbrojtjes së higjienës rrugës për në shkollë, gjatë qëndrimit në të 

dhe gjatë kthimit për në banesë/konvikt. 

Sanitaret Janë përgjegjëse për ruajtjen e higjienës në shkollë, nëpërmjet 

dezinfektimit të ambienteve dhe të sipërfaqeve/objekteve/pajisjeve, 

në përputhje me periodicitetin e përcaktuar, si dhe kujdesen për 

shpërndarjen dhe vënien në dispozicion të sasisë së duhur të 

solucioneve dezinfektuese në ambientet e shkollës. 

Oficeri i higjienës Është përgjegjës për lejimin e futjes në shkollë vetëm të nxënësve 

dhe stafit të shkollës, si dhe kujdeset për respektimin e distancës 

fizike minimale gjatë hyrjes dhe daljes së nxënësve dhe stafit në 

ndërtesën e shkollës.   

Prindi Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijës, vetes së tij dhe 

pjesëtarëve të tjerë të familjes për shfaqje të shenjave të sëmundjes, 

si dhe informon dhe ndërgjegjëson vazhdimisht fëmijën në lidhje 

me rrezikun e infektimit dhe masat mbrojtëse ndaj tij. 
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II.1.1  Rregullat dhe detyrimet për nxënësit   
 

Ndonëse të gjithë aktorët e shkollës, me sjelljen dhe veprimet e tyre, janë ndikues në frenimin 

apo nxitjen e përhapjes së COVID-19 në shkollë, pesha më e madhe u takon nxënësve, lidhur 

me dy aspekte kryesore: 

- nxënësit janë më të shumtë në numër, ndaj risku i përhapjes së virusit prej tyre, në 

mjediset e jashtme apo të brendshme të shkollës, është më i madh; 

- nxënësit, për efekt të moshës, pozicionit, por edhe natyrës selektive të sëmundjes, e cila 

prek më shumë dhe më rëndë personat e sëmurë dhe me moshë më të avancuar, janë 

më të vështirë për t’u ndërgjegjësuar. 

 

Për këto arsye, vëmendja ndaj sjelljes së nxënësve para ardhjes në shkollë, gjatë qëndrimit të 

tyre atje dhe pas largimit prej saj, duhet të jetë maksimale.  

 

II.1.1.1Përgatitja e nxënësve për vitin e ri shkollor në kushtet e pandemisë COVID-19 

 

Përgatitja e nxënësve për fillimin e vitit të ri shkollor është një fazë e rëndësishmë në kuadër 

të përpjekjeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Nxënësi, duke u ndihmuar edhe nga 

prindërit dhe familjarë të tjerë, duhet të jetë i mirëinformuar dhe i ndërgjegjësuar mbi:  

- ekzistencën e sëmundjes COVID-19: nxënësi duhet të njohë ekzistencën e kësaj 

sëmundjeje dhe të mos marrë në konsideratë spekulimet e mundshme, duke e orientuar 

sjelljen e tij në përputhje me mënyrën specifike të jetesës dhe ushtrimit të veprimtarive 

gjatë një periudhe pandemie;   

- shkallën e ngjitshmërisë së COVID-19: nxënësi duhet të dijë se bëhet fjalë për një 

sëmundje me ngjitshmëri të lartë; 

- mënyrat e përhapjes së tij: nxënësi duhet të jetë i informuar mbi rrugët e përhapjes së 

COVID-19: stërkalat e një personi të infektuar, të cilat mund të futen në organizëm të 

dikujt tjetër nëpërmjet gojës, hundës apo syve; prekja e sendeve të prekura më parë nga 

një personi i infektuar, duke prekur më pas hundën, gojën apo sytë; 

- rrezikun që infektimi nga COVID-19 paraqet për shëndetin: COVID-19 është një 

sëmundje që mund të prekë këdo, jo vetëm personat më të moshuar apo me sëmundje 

ekzistuese, por edhe të rinjtë e shëndetshëm. Te disa individë mund të kalohet pa 

simptoma, te disa të tjerë simptomat variojnë nga më të lehtat deri te më të rëndat, duke 

çuar në hospitalizim apo edhe fatalitet;  

- rregullat e distancimit social, duke mbajtur gjatë gjithë kohës parasysh distancën 

minimale prej 1.5 metër me të gjithë, gjatë udhëtimit për në shkollë, gjatë qëndrimit në 

të dhe gjatë kthimit nga shkolla; 

- mbajtjen e maskës, si një mjet që mbron të tjerët nga infektimi dhe përforcon mbrojtjen 

e vetë nxënësit, duke e mbajtur atë mbi hundë dhe duke shmangur prekjen e saj;  

- mënyrat e mbajtjes së higjienës (larja e shpeshtë e duarve ose dezinfektimi i tyre, 

mosprekja e hundës, gojës dhe syve, mënyra e duhur e të kolliturit/të teshtiturit5. 

 

 
5 Për më shumë detaje, shih çështjen Masat e sigurisë dhe të Higjienës në shkollë. 
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II.1.1.2 Përgatitja e përditshme e nxënësit para nisjes për në shkollë 

 

Përpara rifillimit të mësimit në shkollë, nxënësi duhet të njihet me udhëzimin e nxjerrë nga 

Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale dt.21/28/2020 “Për miratimin e udhëzuesit 

për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet arsimore” dhe ta nënshkruajë 

atë ose ose ta konfirmojë në rrugë elektronike te mësuesi kujdestar. Përgatitja e përditshme e 

nxënësit para nisjes për në shkollë është një moment që kërkon vigjilencë dhe përgjegjshmëri 

të lartë nga nxënësi, prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes së tij/bashkëndarës të dhomës së 

konviktit.  

Në vëmendje: Nëse nxënësi apo një prej personave me të cilët ai bashkëjeton konfirmohet i 

prekur nga COVID-19, nxënësi njofton menjëherë mësuesin kujdestar dhe nuk shkon në 

shkollë!  

 

Përpara se të niset për në shkollë, nxënësi plotëson Formularin e Vetëdeklarimit për situatën e 

tij shëndetësore dhe të familjarëve. Formulari i Vetëdeklarimit nuk duhet konsideruar thjesht 

si një formalitet i përditshëm, por si një deklaratë e bërë me përgjegjësi të plotë mbi gjendjen 

shëndetësore (të njohur) të nxënësit dhe të personave me të cilët bashkëjeton. Për këtë arsye, 

është e nevojshme që, përpara plotësimit të tij, nxënësi dhe personat me të cilët ai bashkëjeton, 

të realizojnë një proces të thjeshtë, por shumë të rëndësishëm, “skanimi” të gjendjes së tyre 

shëndetësore. Figura 3, na mundëson njohjen me procesin se si mund të realizohet një “skanim” 

i gjendjes shëndetësore për nxënësin dhe bashkëjetuesit e tij.  

Figura 1. Mënyra sesi mund të realizohet një “skanim” i gjendjes shëndetësore për 

nxënësit dhe bashkëjetuesit e tij 
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Në vëmendje: Çdo nxënës, para daljes nga banesa/konvikti për të shkuar në shkollë, duhet të 

sigurohet që të ketë me vete maskën, si dhe kartopeceta për higjienë vetjake, për të cilat do të 

kontrollohet në momentin e hyrjes në ndërtesën e shkollës.  

 

II.1.1.3 Udhëtimi për në shkollë 

 

Pavarësisht mënyrës së zgjedhur të udhëtimit, nxënësi duhet të llogaritë me saktësi kohën që i 

duhet për të mbërritur në shkollë, në mënyrë që të respektojë orarin e përcaktuar për hyrjen në 

të. Gjatë udhëtimit për në shkollë, nxënësi duhet të zbatojë këto rregulla: 

- Nëse ecën më këmbë: 

o të mbajë distancën minimale prej 1.5 metra nga personat e tjerë në rrugë; 

o të mbajë maskën në rast ecjesh në rrugë të ngushta, ku distanca nuk mund të 

respektohet;  

o të evitojë prekjen e sipërfaqeve/objekteve të panevojshme gjatë rrugës dhe, në 

rast prekjeje, të dezinfektojë duart. 

- Nëse përdor mjete të transportit publik ose të dedikuara duhet: 

o të mbajë detyrimisht maskën gjatë gjithë udhëtimit (vajtje dhe ardhje) që para 

hipjes, edhe gjatë zbritjes, për shkak të vështirësisë në respektimin e distancës 

minimale fizike; 

të evitojë prekjen e sipërfaqeve në mjetin e udhëtimit, veçanërisht të atyre që preken më shpesh 

nga pasagjerët dhe, në rastet kur kjo ndodh, të dezinfektojë duart. Meqë shumë nga nxënësit e 

shkollave profesionale banojnë larg dhe udhëtojnë çdo ditë për në shkollë, është e 

domosdoshme që shkolla të marrë një rol aktiv, duke angazhuar dhe bordin dhe komunitetin e 

prindërve, me qëllim që oraret e transportit të përshtaten me orarin e shkollës dhe të respektojnë 

protokollin e transportit të udhëtarëve. 

 

Në rastin e shkollave ku një pjesë e nxënësve banojnë larg dhe mbërritja çdo ditë në orën 08.00 

rezulton e vështirë, sidomos në kushtet e kufizimeve në numrin e pasagjerëve në mjetet e 

transportit urban, shkolla mund të vendosë ta fillojë mësimin në orën 09.00.  

 

II.1.1.4 Rregullat për hyrjen, qëndrimin dhe daljen nga ambientet e jashtme dhe të 

brendshme të shkollës 

 

- Rregullat për hyrjen dhe qëndrimin e nxënësve në oborrin e shkollës  

 

Ndonëse mundësitë për përhapjen e COVID-19 janë më të larta në mjediset e brendshme, 

vigjilenca nuk duhet ulur as në mjediset e jashtme, sidomos në lidhje me distancën mes 

individëve, ndaj dhe qëndrimi i nxënësve në oborrin e shkollës duhet të ndjekë rregulla të 

caktuara. Gjatë qëndrimit të nxënësit në oborr: 

 duhet të aplikohet distancimi fizik, duke ruajtur largësinë prej të paktën 1.5 metra; 

 nuk lejohen grumbullimet dhe kontakti fizik mes nxënësve apo personelit të shkollës. 

 

- Rregullat për hyrjen e nxënësve në ndërtesën e shkollës 
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Për pritjen dhe përcjelljen e nxënësve nga shkolla lejohet vetëm një hyrje dhe një dalje, të cilat 

duhet të respektohen rigorozisht nga çdo nxënës. Sipas udhëzimit të MSHMS, dt. 21/08/2020, 

“Orari për hyrjen e nxënësve në shkollë rregullohet sipas një grafiku, hartuar nga drejtoria e 

shkollës dhe nën monitorimin e mësuesve të kujdestarisë ditore/javore”. Grafiku hartohet duke 

marrë në konsideratë hapësirat e brendshme dhe të jashtme të shkollës, numrin total të 

nxënësve, numrin e klasave dhe nxënësve sipas tyre, si dhe specifika të tjera strukturore apo 

funksionale të shkollës. Nxënësit janë të detyruar t’i përmbahen rigorozisht orarit të vendosur 

nga shkolla.  

 

Në vëmendje: Çdo nxënës lejohet të hyjë vetëm një herë në ndërtesën e shkollës. Nëse del, 

ai nuk mund të hyjë përsëri brenda së njëjtës ditë, ndërkohë që dera e shkollës qëndron e 

mbyllur! 

 

Para hyrjes së nxënësve në mjediset e brendshme të shkollës, ndiqet çdo ditë kjo procedurë:  

 nxënësit vendosen në radhë një e nga një, duke mbajtur distancë jo më pak se 1.5 metra 

dhe, më pas, futen me kujdes, duke ruajtur distancën edhe me personat e tjerë që mund të 

gjenden brenda në shkollë (mësues, sanitare etj.).  

 personi përgjegjës i stafit të shkollës (caktuar nga drejtoria e shkollës) duhet të kryejë këtë 

procedurë për secilin nxënës: 

- të matë temperaturën e tij me termometër digjital (lejohen të hyjnë nxënës me 

temperaturë jo më të lartë se 37°); 

- të sprucojë duart e nxënësit me alkool 60% ose dezinfektantë të tjerë; 

- të verifikojë pajisjen e tij me maskë (njëpërdorimëshe ose prej tekstili6), si dhe me 

shami letre (kartopeceta) për higjienën e hundëve. 

 

Rekomandohet që çdo shkollë të caktojë një klasë apo sallë si ambient i përkohshëm izolimi, 

në rast se një person rezulton të ketë temperaturë mbi 37° nga matja në hyrje të shkollës apo 

shenja të tjera që tregojnë infektim të mundshëm me COVID-19. Personi i dyshuar vendoset 

në ambientin e posaçëm dhe qëndron aty, i vetëm, deri në ardhjen e stafit mjekësor pas 

kryerjes së njoftimit. 

 

Krahas procedurës së detyrueshme gjatë futjes së nxënësve në ndërtesën e shkollës, këshillohet 

që, në hyrje të ndërtesës, të vendoset një vasketë, tapet ose sfungjer me solucion dezinfektues 

me bazë klori aktiv, në mënyrë që nxënësit, si dhe stafi i shkollës, të mund të dezinfektojnë 

pjesën e poshtme të këpucëve, si një element shtesë higjiene.  

 

Në vëmendje: Shkolla duhet të tregojë kujdes të veçantë për nxënës të cilët mund të kenë 

nevojë për asistencë të posaçme për zbatimin e distancimit fizik dhe të masave të higjienës 

gjatë hyrjes, qëndrimit apo daljes nga shkolla.  
 

 
6Në rast përdorimi të maskave prej tekstili, ato duhet të jenë të lara në 60° dhe të hekurosura. 
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- Rregullat për qëndrimin e nxënësve në klasa, salla dhe laboratorë 

 

Për të parandaluar përhapjen e COVID-19, është e detyrueshme që qëndrimi i nxënësve në 

klasë apo mjedise të tjera të zhvillimit të mësimit, të ndjekë rregulla strikte, duke qenë se ato 

përfaqësojnë vendet ku nxënësit do të kalojnë pjesën më të madhe të kohës, në prani të njëri-

tjetrit dhe mësuesit. Kujdesi ndaj shëndetit të çdo nxënësi dhe ndalimit të transmetimit të 

sëmundjes kërkon respektimin e këtyre rregullave: 

 Brenda klasës, nxënësit duhet të qëndrojnë të ulur në tavolina/banka të vendosura 

minimalisht 1.5 metra nga njëra-tjetra, duke garantuar kështu distancën e nevojshme fizike. 

Nëse kapaciteti i klasës nuk është i mjaftueshëm për të garantuar këtë distancë, nxënësit 

ndahen në klasa apo salla të tjera.  

 Nxënësit duhet të mbajnë maskë në ambientet e brendshme dhe në të gjitha aktivitetet 

mësimore në ambientet e shkollës. 

 Maska duhet të mbahet gjatë gjithë kohës së qëndrimit në shkollë, në pozicionin korrekt, 

duke mbuluar gojën dhe hundën. 

 Nëse nxënësi kryen një veprim që përbën rrezik për përhapjen e virusit (prekje e hundës, 

gojës, syve), duhet menjëherë të dezinfektojë duart. 

 Nxënësit duhet të shmangin përdorimin e sendeve të panevojshme për procesin mësimor.  

 Ndalohet marrja me vete e ushqimeve dhe konsumimi i tyre në klasë.  

 Nxënësi nuk lejohet të dalë nga klasa gjatë orës së mësimit, me përjashtim të rasteve të 

përdorimit të tualetit (nxënësi shkon i shoqëruar). 

 

Në vëmendje: Nëse nxënësi manifeston gjendje stresi apo ankthi, ai i drejtohet shërbimit 

psiko-social të shkollës nëpërmjet mësuesit kujdestar dhe “Këndit të psikologut” online 

pranë DRAP-së. 

 

Në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, rekomandohet që pranë çdo shkolle të 

vendoset në dispozicion personel mjekësor, i cili do të monitoronte nga afër gjendjen 

shëndetësore të nxënësve, si dhe të stafit të shkollës. Secilës shkollë mund t’i atashohet një 

mjek ose infermier, i cili të qëndrojë gjatë gjithë orarit të procesit mësimor.  

- Rregullat për lëvizjen e nxënësve në mjediset e brendshme të shkollës 

 

Lëvizja e nxënësve në mjediset e brendshme të shkollës (klasa, salla, laboratorë, palestra, 

korridore etj.) duhet të jetë e mirëpërcaktuar, duke garantuar gjatë gjithë kohës praninë e një 

numri të vogël nxënësish në të njëjtin ambient/zonë. Rregullat e zhvendosjes së nxënësve duhet 

të jenë të afishuara në klasa dhe në korridore. Gjatë zhvendosjes në ambientet e brendshme të 

shkollës, nxënësit duhet të ndjekin këto rregulla: 

 Nxënësit e një klase do të lëvizin vetëm drejt klasës së tyre dhe do të përdorin vetëm tualetet 

e gjendura në katin/korridorin ku ndodhet klasa e tyre, duke shmangur ndeshjen me nxënës 

të tjerë. 

 Lëvizja e nxënësve nëpër korridore do të kryhet duke respektuar distancën prej së paku 1.5 

metra prej njëri-tjetrit.  

 Qëndrimi i nxënësve në korridor është i ndaluar. 

 Nxënësit nuk lejohen të kenë kontakte fizike me njëri-tjetrin. 

 Komunikimi i një nxënësi me drejtuesit e shkollës, mësues të tjerë apo punonjës të tjerë të 

shkollës në rast nevoje, nuk do të kryhet nga vetë ai, por me ndërmjetësimin e mësuesit 
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përgjegjës të katit, gjithnjë duke respektuar distancën minimale prej 1.5 metra (kur nxënësi 

nuk ndodhet në klasë, komunikimi mund të kryhet me telefon ose në rrugë elektronike).  

 

- Rregullat për daljen e nxënësve nga shkolla 

 

Rregullat për daljen e nxënësve nga shkolla janë po aq të rëndësishme për t’u respektuar sa 

edhe rregullat e hyrjes në të, pasi rreziku i infektimit dhe përhapjes së sëmundjes nuk zhduket 

brenda një dite. Gjatë daljes, nxënësit duhet:  

 Të ruajnë nga njëri-tjetri dhe nga pjesëtarë të stafit të shkollës distancën prej të paktën 1.5 

metrave, nën monitorimin e mësuesit kujdestar dhe të punonjësve të tjerë të shkollës. 

 Të vendosen vetëm në një kah apo në një drejtim, njëri pas tjetrit. 

 

Disa këshilla praktike për nxënësit: 

 Mbani me vete një solucion dezinfektant, për ta përdorur në rast nevoje gjatë rrugës 

së vajtjes ose kthimit nga shkolla, veçanërisht nëse udhëtoni me mjet të transportit 

publik! 

 Për të siguruar një higjienizim të plotë të duarve, zgjateni larjen e duarve deri sa të 

keni kënduar dy herë këngën “Shumë urime për ty!”. Pasi të përfundojë kënga, 

shpëlani duart, fshijini dhe ndihuni të sigurtë! 

 

II.2  Përgjegjësitë dhe rregullat për mësuesit 
 

Mësuesit duhet të jenë po aq të ndërgjegjësuar dhe të kujdesshëm për të respektuar rregullat 

kundër përhapjes së COVID-19 sa edhe nxënësit. Mësuesit duhet të jenë vazhdimisht vigjilentë 

në lidhje me gjendjen e tyre shëndetësore dhe të qëndrojnë në shtëpi nëse shfaqin simptoma të 

sëmundjes. Mësuesit duhet të marrin këto masa dhe të zbatojnë këto rregulla anti-COVID-19: 

 

 Mësuesi paraqitet në shkollë në orarin e përcaktuar nga drejtoria, para ardhjes së nxënësve. 

Mësuesi i kujdestarisë ditore/javore i përmbahet gjithashtu orarit të përcaktuar.  

 Para hyrjes në ndërtesën e shkollës, mësuesi i nënështrohet së njëjtës procedurë kontrolli si 

edhe nxënësit (shih cështjen  Rregullat për hyrjen e nxënësve në ndërtesën e shkollës). Nëse 

personi i ngarkuar nga drejtoria për kryerjen e kontrollit rutinë gjatë hyrjes është një 

mësues, ai/ajo mban përgjegjësi për kryerjen e rregullt të tij.  

 Gjatë qëndrimit në klasë, mësuesi mban 2 metra distancë nga nxënësit dhe mësues të tjerë.  

 Mësuesi është i detyruar të mbajë maskë gjatë gjithë orarit zyrtar të punës së tij, në 

pozicionin korrekt të saj. 

 Mësuesi kujdestar ka për detyrë t’u komunikojë nxënësve të tij orarin e hyrjes së tyre në 

shkollë. 

 Është përgjegjësi e mësuesit të garantojë në lidhje me nxënësit dhe klasën ku zhvillon 

mësim:  

o ruajtjen e distancës prej të paktën 1.5 metra mes bankave/tavolinave të tyre; 

o ruajtjen e distancës mes nxënësve prej të paktën 1.5 metra edhe gjatë lëvizjes së tyre 

(gjatë hyrjes apo daljes nga klasa); 

o moslejimin e daljes së nxënësve nga klasa (përveç nevojës për të përdorur tualetet); 

o ndërgjegjësim të vazhdueshëm mbi rëndësinë e distancimit fizik dhe higjienës 

personale brenda dhe jashtë shkollës; 
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o mbajtjen e rregullt dhe gjatë gjithë kohës të maskave; 

o disponimin në sasi të duhur të solucioneve dezinfektuese në klasë. 

 Mësuesi përgjegjës i katit ndërmjetëson komunikimin e nxënësve me drejtuesit e shkollës, 

mësues apo punonjës të tjerë të shkollës. 

 Largimi i mësuesit nga shkolla bëhet vetëm me miratim të drejtuesit, gjithnjë duke 

respektuar distancimin fizik me persona të tjerë, si në mjediset e brendshme, edhe të 

jashtme të shkollës. 

 

Në vëmendje: I gjithë stafi i shkollës, veçanërisht mësuesi kujdestar, ekipi mjekësor dhe 

psikologu i shkollës, duhet të angazhohet vazhdimisht në ndërgjegjësimin e nxënësve mbi 

rrezikun dhe mënyrat e parandalimit të COVID-19 dhe mbi rëndësinë që ka distancimi fizik 

dhe respektimi i rregullave të higjienës. E rëndësishme është që nxënësve të mos u ushqehet 

frikë apo panik, por ndjesi të: 

- marrjes së përgjegjësisë;  

- dhënies së kontributit në shëndetin e komunitetit; 

- konsolidimit të elementëve të qytetarisë nëpërmjet qasjes së duhur me sëmundjen.  

 

II.3 Sanitaret dhe detyrimet e personelit ndihmës 
 

II.3.1 Sanitaret 

 

Sanitaret e shkollës janë përgjegjëse për marrjen e masave të higjienës së ambienteve të 

shkollës, veçanërisht atyre të përbashkëta, të cilat janë edhe më të prirura për t’u shndërruar në 

mbartëse dhe përhapëse të viruseve. Sanitaret kanë këto detyra dhe përgjegjësi: 

 Paraqiten në shkollë në orën e përcaktuar nga drejtoria. 

 Respektojnë gjatë gjithë kohës distancën prej të paktën 1.5 metra me nxënësit dhe 

personelin e shkollës. 

 Mbajnë maskë, doreza dhe solucione dezinfektuese gjatë gjithë orarit të punës. 

 Pastrojnë dhe dezinfektojnë ambientet e jashtme dhe të brendshme të shkollës, si: klasat, 

tualetet, korridoret, dorezat e dyerve, parmakët të dritareve dhe sipërfaqe/vende të tjera që 

preken shpesh, sipas frekuencës së përcaktuar7.  
 

II.3.2 Oficeri i sigurisë 

 

Oficeri i sigurisë përmbush këto detyra dhe përgjegjësi: 

 Paraqitet në shkollë në orën e përcaktuar nga drejtoria. 

 Respekton gjatë gjithë kohës distancën prej të paktën 1.5 metra me nxënësit dhe personelin 

e shkollës. 

 Mban maskë, doreza dhe solucione dezinfektuese gjatë gjithë orarit të punës. 

 Nuk lejon hyrjen e nxënësit në shkollë për herë të dytë brenda ditës.  

 Gjatë zhvillimit të mësimit, roja i shkollës/oficeri i sigurisë siguron që dera/dyert e 

ndërtesës së shkollës të mbahen të mbyllura. 

 
7 Për më shumë detaje, shih çështjen Masat higjienike në shkollë. 
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 Roja/rojet e shkollës informohen për protokollet e sigurisë dhe detyrat përkatëse nga një 

anëtar i stafit i ngarkuar me këtë rol. 

 

Roja i shkollës mund të caktohet në rolin e personit që do të kryejë kontrollin e nxënësve dhe 

stafit të shkollës para hyrjes në godinë, duke ndjekur rigorozisht detyrat e përcaktuara më lart 

(shih çështjen Rregullat për hyrjen e nxënësve në ndërtesën e shkollës). Në rast se gjykohet se 

roja i shkollës nuk mund ta kryejë këte funksion, drejtoria ngarkon një anëtar tjetër të stafit. 

 

II.4  Përgjegjësitë e drejtuesit të shkollës 
 

Drejtuesi përfaqëson aktorin kryesor në organizimin e punës dhe menaxhimin e situatës në 

shkollë gjatë pandemisë COVID-19, si dhe në garantimin e respektimit të rregullave të 

vendosura. Roli dhe përgjegjësitë e drejtuesit të shkollës janë: 

 ngritja e grupeve të punës dhe hartimi i planeve konkrete për menaxhimin e situatës dhe 

garantimin e zbatimit të rregullave në shkollë nga të gjithë aktorët e përfshirë; 

 hartimi i një grafiku për përcaktimin e orarit të hyrjes së nxënësve në shkollë; 

 ngarkimi i një personi përgjegjës për kryerjen e procedurës së kontrollit 8  në hyrje të 

ndërtesës së shkollës; 

 monitorimi i pajisjes së stafit të shkollës dhe nxënësve me mjetet mbrojtëse të 

domosdoshme (sipas pozicionit të secilit); 

 mbajtja e kontakteve të vazhdueshme, në rrugë elektronike, me njësinë e 

vetëqeverisjesvendore, njësinë e mbrojtjes së fëmijëve, strukturat e Shëndetit Publik, 

Policinë e Shtetit dhe organe të tjera, për ecurinë e zbatimit të rregullave dhe marrjen e 

masave anti-COVID-19; 

 njoftimi i menjëhershëm i NJVKSH (Njësia Vendore të Kujdesit Shëndetësor) dhe 

strukturës përkatëse në këtë njësi në rast se:  

o një nxënës: 

- paraqet simptoma të ngjashme me ato të spektrit të COVID-19 gjatë 

qëndrimit të tij në shkollë; 

- raportohet nga prindi se ai (nxënësi) është i infektuar me COVID-19 ose 

shfaq simptoma të ngjashme; 

- ka patur kontakt me një person të infektuar; 

o një prind: 

- raporton se ai vetë ose një pjesëtar tjetër i familjes është i infektuar me 

COVID-19 ose shfaq simptoma të ngjashme; 

- ka patur kontakt me një person të infektuar; 

o nëse një pjesëtar i stafit pedagogjik ose ndihmës: 

- paraqet simptoma të ngjashme me ato të spektrit të COVID-19 gjatë 

qëndrimit të tij në shkollë; 

- njofton para ardhjes në shkollë se është i infektuar me COVID-19 ose 

shfaq simptoma të ngjashme; 

- ka patur kontakt me një person të infektuar; 

- njëri prej pjesëtarëve të familjes është i infektuar me COVID-19 ose 

shfaq simptoma të ngjashme. 

 

 

 
8Për procedurën e kontrollit, shih çështjen Rregullat për hyrjen e nxënësve në ndërtesën e shkollës. 
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Si veprohet nëse një nxënës apo mësues rezulton i infektuar? Në rast se një nxënës apo 

pjesëtar i stafit të shkollës rezulton i infektuar me COVID-19, pezullohet mësimi ballë për 

ballë për atë klasë për 14 ditë, duke kaluar në mësim online. Nëse rezulton se nxënësi/nxënësit 

ose mësuesi ka patur kontakte të afërta me nxënës dhe/ose mësues të tjerë, pezullohet mësimi 

edhe në klasa të tjera ose, në varësi të situatës, në të gjithë shkollën, për 14 ditë. 

 

II.5 Roli i prindit 
 

Roli i prindit në zbatimin e protokollit të sigurisë dhe higjienës në shkollë është po aq i 

rëndësishëm sa edhe i aktorëve të tjerë që veprojnë brenda mjediseve të shkollës.  

Përgjegjësitë e prindit konsistojnë në: 

 korrektësinë dhe vëretësinë e raportimit mbi gjendjen shëndetësore të fëmijës dhe 

pjesëtarëve të tjerë të familjes (në rast se këta të fundit shfaqin shenja, konfirmohen të 

infektuar ose kanë patur kontakt me persona të infektuar);  

 sigurimin e maskës për fëmijën dhe kontrollin e përditshëm të tij për pajisjen me maskë 

përpara nisjes për në shkollë; 

 respektimin e rregullave të vendosura për komunikimin me stafin e shkollës vetëm me 

telefon ose në rrugë elektronike;  

 bindjen ndaj rregullave për hyrjen e individëve të tjerë në shkollë;  

 komunikimin me njësitë e pavarura të transportit për të përshtatur oraret me mësimin me 

turne. 

 

Paralelisht, prindi duhet të angazhohet me informimin dhe ndërgjegjësimin e  fëmijës mbi 

mënyrat e mbrojtjes dhe mospërhapjes së COVID-19, jo vetëm në mjediset e shkollës, por edhe 

jashtë saj.  

 

II.6 Masat e Sigurisë dhe të Higjienës në Shkollë 
 

Marrja e masave të sigurisë dhe të higjienës nga ana e nxënësve dhe e stafit të shkollës dhe 

respektimi strikt i tyre është kusht i domosdoshëm për ruajtjen e shëndetit dhe mbarëvajtjen e 

procesit mësimor gjatë pandemisë COVID-19. Kërkesa dhe kontrollet për zbatimin e masave 

të sigurisë dhe të higjienës personale duhet të shoqërohen vazhdimisht me mesazhe 

ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e respektimit të rregullave higjienike dhe distancimit fizik, të 

cilat duhet të përcillen nga ekpi mjekësor i shkollës, drejtuesit, personi përgjegjës i caktuar nga 

drejtoria për kontrollin e personave që hyjnë në shkollë, psikologu i shkollës dhe, në mënyrë 

të veçantë, nga mësuesit, sidomos ata kujdestarë, të cilët kalojnë më shumë kohë me ta. 

Vëmendje e posaçme i duhet kushtuar:  

 respektimit të distancës fizike prej të paktën 1.5 metra mes nxënësve dhe stafit të shkollës;  

 higjienës së duarve, nëpërmjet larjes së shpeshtë të tyre apo dezinfektimit me alkool 60% 

apo dezinfektantë të tjerë; 

 mbajtjes së maskës, gjatë gjithë intervalit kohor të përcaktuar për nxënësit dhe stafin e 

shkollës; 
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Për të garantuar efikasitet në parandalimin e përhapjes së COVID-19 dhe për të garantuar 

shëndetin e të pranishëmëve në shkollë, masat e mësipërme, duhet të shoqërohen gjithashtu me 

masa dhe rregulla të tjera, të listuara më poshtë:  

 të shmanget prekja e hundës, e gojës dhe e syve, si porta hyrëse të virusit dhe transmetuese 

të tij (në rast prekjeje, duart të lahen ose të dezinfektohen menjëherë);  

 në rast kollitjeje apo teshtitjeje, të përdoret pjesa së brendshme (gropa) e bërrylit ose një 

kartopecetë, e cila duhet të depozitohet menjëherë në koshin e mbeturinave; 

 të sigurohet disponimi gjatë gjithë kohës i alkoolit 60% apo dezinfektuesve të tjerë në hyrje 

të ndërtesës së shkollës;  

 të bëhet rregullisht dezinfektimi i ambienteve të shkollës, si dhe të përmbushen nga shkolla 

nevojat për ujë të rrjedhshëm dhe mjete/detergjentë pastrues e dezinfektues9; 

 të kryhet ajrosja e rregullt e klasave/sallave/laboratorëve10;  

 të afishohen në të gjitha ambientet e shkollës postera me mesazhe të thjeshta e të qarta, me 

natyrë informuese dhe ndërgjegjësuese mbi masat e sigurisë dhe higjienës për parandalimin 

e përhapjes së infeksionit (postera të veçantë për mënyrën e larjes së duarve dhe të mbajtjes 

së maskës). 

 

II.6.1 Distancimi fizik 
 

Distancimi fizik është thelbësor në respektimin e masave të sigurisë ndaj COVID-19. Të gjithë 

nxënësit dhe stafi i shkollës duhet të sigurohet gjatë gjithë kohës të mbajë distancën prej të 

paktën 1.5 metra prej personave të tjerë: 

- brenda ndërtesës së shkollës, në të gjitha ambientet; 

- në oborrin e shkollës; 

- gjatë rrugës së ardhjes apo largimit nga shkolla. 

Mosrespektimi i distancës, qoftë edhe në ambient të hapur, përbën rrezik për infektim.  

 

Në vëmendje: Evitoni çdo lloj kontakti fizik me nxënës apo pjesëtarë të stafit të shkollës! 

Mos shtrëngoni duart dhe mos u përqafoni!  

 

Pyetje të shpeshta:  

1. Përse nevojitet distancimi fizik prej të paktën 1.5 metra? 

Gjatë të folurit, të kolliturit dhe të teshtiturit, por edhe nga hundët, dalin stërkala, një 

pjesë e të cilave, për shkak se janë të lehta, nuk bien menjëherë në sipërfaqen e tokës, 

por zhvendosen. Në rast se personi që flet, kollitet apo teshtin, është i infektuar, 

stërkalat e tij mund të mbërrijnë te ne dhe te futen në rrugët tona të frymëmarrjes, 

duke na infektuar. Mbajtja e një distance prej të paktën 1.5 metra konsiderohet e 

mjaftueshme për rënien në tokë të stërkalave, ndaj distancimi fizik është kusht i 

domosdoshëm për parandalimin e përhapjes së virusit.  

2. A është e nevojshme të mbajmë distancë edhe pse të gjithë kemi vendosur maskë? 

Po, patjetër. Ndonëse maska ndihmon në parandalimin e përhapjes së virusit, ajo nuk 

realizon filtrim të plotë. Për më tepër, pavarësisht kujdesit gjatë vendosjes, gjithnjë 

krjiohen hapësira, sado të vogla, mes fytyrës dhe maskës, të cilat mund të shërbejnë 

si porta hyrëse apo dalëse për stërkalat, duke rrezikuar përhapjen e infeksionit.  

 

 
9 Për më shumë detaje, shih çështjen  Dezinfektimi i ambienteve dhe objekteve/pajisjeve me prekje/përdorim të 

shpeshtë e kolektiv. 
10 Për më shumë detaje, shih çështjen Ajrosja e ambienteve të shkollës. 
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II.6. 2 Higjiena e duarve 
 

Higjiena e duarve, bashkë me distancimin fizik dhe mbajtjen e maskës, përfaqëson një ndër 

masat kryesore që duhen ndërmarrë nga çdo nxënës dhe pjesëtar i stafit pedagogjik për 

mbrojtjen e shëndetit dhe frenimin e përhapjes së COVID-19. Dy janë mënyrat e vlefshme të 

higjienizimit të duarve: 

 larja e duarve; 

 fërkimi i tyre me alkool 60% ose me dezinfektues të tjerë.   

 

Idealisht, larja e duarve do të duhej të mundësohej brenda secilës klasë/sallë. Në pamundësi, 

përdoren tualetet, duke respektuar rregullat e distancimit social gjatë lëvizjes në korridor dhe 

në brendësi të tualeteve. Hyrja në para-tualet duhet të bëhet me rradhë, për të ruajtur distancën 

prej minimalisht 1.5 metra.  

 

Në lidhje me higjienën e duarve, duhet të mbahen në konsideratë këto pika: 

 Larja e duarve duhet të bëhet me ujë të rrjedhshëm dhe detergjent të posaçëm, pasi larja 

vetëm me ujë nuk mjafton për të shkatërruar virusin. Larja nuk duhet të jetë 

sipërfaqësore, por e plotë, deri mbi kyçet e duarve, duke gërshetuar vazhdimisht 

gishtërinjtë dhe duke i fërkuar ata me rradhë.  

 Askush nuk mund të hyjë në ndërtesën e shkollës pa higjienizuar duart. 

 Dezinfektuesit duhet të gjenden në të gjitha ambientet e shkollës dhe të sigurohet 

mbushja/zëvendësimi i vazhdueshëm i tyre. 

 Të gjithë duhet të përpiqen t’i higjienizojnë sa më shpesh duart dhe të ndërgjegjësojnë 

të tjerët për rëndësinë e kësaj mase, veçanërisht mësuesit ndaj nxënësve. 

 Kujdes i veçantë për higjienizimin e duarve duhet treguar në përdorimin e objekteve 

për qëllime mësimore dhe adminstrative (pajisje laboratorike, aparatura, regjistra, 

fotokopje, printera, videoprojektorë etj.), të cilat preken nga shumë persona. 

 

 

Në vëmendje: Nuk lejohet hollimi i solucioneve dezinfektuese apo i detergjentëve të 

lëngshëm për larjen e duarve! Nuk do të kishin efekt kundër virusit! Ky nuk është momenti 

për të kursyer! 

 

 

Pyetje të shpeshta:  

 

1. Për sa sekonda duhet t’i lajmë duart? 

Sipas studimeve të realizuara, rezulton se larja e duarve duhet të zgjasë të paktën 20 

sekonda, në mënyrë që rreziku për infektim nga virusi të eliminohet. 

 

2. A mund të zëvendësohet larja e duarve me sapun me përdorimin e dezinfektantëve? 

Dezinfektantët e duarve rekomandohet të përdoren në kushtet kur është e vështirë 

larja e duarve me sapun, gjithsesi kjo është një alternativë që duhet të kosinderohet 

si zgjedhje në kushte të caktuara. Për një higjenë të mirë, prioritet ka lajra e duarve.  

 

3. A është uji i ngrohtë i domosdoshëm gjatë larjes së duarve? 

Jo, nuk është i domosdoshëm. Përdorimi i sapunit/detergjentit, kohëzgjatja dhe 

fërkimi i duhur i duarve gjatë larjes mjafton për të eliminuar virusin.  

 

 



 
 

37 
 

II.6.3 Mbajtja e maskës 
 

Mbajtja e maskës është një domosdoshmëri për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Maska 

është detyrim për të gjithë dhe gjatë gjithë kohës së zhvillimit të procesit mësimor, si për 

nxënësit, ashtu edhe për personelin pedagogjik e ndihmës.  

 

Në vëmendje: Maska duhet të jetë njëpërdorimshe ose prej tekstili, e larë në temperaturë 

60° dhe e hekurosur. 

 

Për rritjen e efikasistetit të maskës si mjet mbrojtës, është rëndësishme të respektohen këto 

rregulla:  

 Maska duhet të mbahet gjatë gjithë kohës mbi hundë, duke siguruar mbulim të plotë të 

hundës dhe të gojës. 

 Maska duhet prekur sa më pak me duar. Në rast prekjeje, duart duhet të lahen ose të 

dezinfektohen menjëherë.  

 
Këshilla mbi përdorimin e maskës: 

 Nëse nuk e vendosni maskën në momentin që dilni nga banesa për në shkollë, mos e vendosni 

maskën drejtpërdrejt në xhep apo në çantë! Futja e duarve të papastra apo prekja me objekte 

të tjera në xhep/çantë mund ta kontaminojë atë, kështu që para se të dilni nga banesa, 

mbështilleni me në një kartopecetë apo copë të pastër! 

 Kontrolloni nëse maska ka vrima ose çarje/grisje.  

 Orientohuni mbi anën e përparme dhe të sipërme të maskës.  

 Nëse përdorni maskë njëpërdorimshe (kirurgjikale), sigurohuni që pjesa me ngjyrë më të 

theksuar të jetë në anën e jashtme. 

 Nëse përdorni maskë me shirit metalik, pasi ta vendosni, përshtateni atë sipas formës së 

hundës. 

 Tërhiqni me kujdes pjesën e poshtme të maskës, që të mbuloni gojën dhe mjekrën tuaj. 

 Pas përdorimit, hiqeni maskën me duar të pastra, duke e kapur nga rripat/shiritat elastikë dhe  

duke e mbajtur larg fytyrës dhe rrobave. 

 Nëse maska është njëpërdorimshe, mos e përdorni për herë të dytë, por hidheni në një kosh 

të mbyllur menjëherë pas heqjes. 

 

II.6.4  Dezinfektimi i ambienteve dhe objekteve/pajisjeve me 

prekje/përdorim të shpeshtë e kolektiv 

 

Dezinfektimi i vazhdueshëm i sipërfaqeve dhe objekteve/pajisjeve që preken ose përdoren në 

mënyrë të shpeshtë nga një person apo në mënyrë kolektive, është kusht i domosdoshëm në 

kuadër të marrjes së masave për mbrojtjen ndaj COVID-19. Shkolla është e detyruar të sigurojë 

në të gjitha ambientet e shkollës: 

- ujë të rrjedhshëm; 

- sapun të lëngshëm; 

- letra për fshirjen e duarve; 

- alkool 60% ose dezinfektues të tjerë. 

 

Klasat/sallat/laboratorët, korridoret dhe tualet, ashtu si edhe dorezat e dyerve dhe të dritareve, 

pjesët anësore të shkallëve, pajisjet hidro-sanitare dhe të gjitha objektet/pajisjet e tjera që 
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preken shpesh, duhet të pastrohen dhe të dezinfektohen rregullisht, për të shmangur 

shndërrimin e tyre në burim të përhapjes së virusit.  

Sipas rregullave të përcaktuara, pastrimi dhe dezinfektimi duhet të kryhet sipas kësaj 

frekuence: 

 klasat/sallat/laboratorët: çdo ditë, pas procesit mësimor; 

 ambientet e brendshme dhe të jashtme të shkollës: 2 herë në javë, pas procesit mësimor; 

 dorezat e dyerve të çdo klase/salle/laboratori dhe parmakëve të dritareve: sa më shpesh të 

jetë e mundur; 

 tualetet: çdo 30 minuta;  

 korridoret: çdo 2 orë; 

 hedhje klori në rezervuarët e ujit: çdo ditë. 

 

II.6.5 Ajrosja e ambienteve të shkollës 
 

Ajrosja e vazhdueshme e ambienteve të shkollës është gjithashtu kusht për funksionimin e 

shkollës në mënyrë të sigurtë gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Rrugët e transmetimit 

të virusit imponjonë kujdes të veçantë në ajrosjen e ambienteve. Ndonëse të gjithë nxënësit dhe 

pjesëtarët e stafit do të jenë të pajisur me maska, të cilat do t’i mbajnë gjatë gjithë kohës së 

qëndrimit në shkollë (në pozicion korrekt të tyre, mbi hundë dhe të puthitura mirë), ajrimi i 

ambienteve është një element shtesë përforcues i parandalimit të përhapjes së sëmundjes, duke 

qenë se ambientet e mbyllura favorizojnë përqëndrim më të lartë të virusit, duke rritur, për 

rrjedhojë, rrezikun e transmetimit të tij. 

 

Në vëmendje: Dritaret e klasave/sallave/laboratorëve duhet të mbahen të hapura ose të 

paktën të ajrosen 5-6 herë gjatë kohës së mësimit! 
 

 

II.7 Masat e Sigursë dhe Higjienës gjatë zhvillimit të praktikave 

profesionale në biznes  
 

Me rikthimin fizik të nxënësve në shkollë, rifillon edhe zhvillimi i praktikave profesionale në 

biznes. Duke synuar mbrojtjen e shëndetit të nxënësve praktikantë dhe punonjësve të biznesit 

dhe ndalimin e shndërrimit të biznesit në vatër infeksioni, që do të rezultonte në pezullim të 

aktivitetit të tij dhe shkëputje të nxënësit nga praktika profesionale në atë biznes, është e 

rëndësishme të detajohen masat, rregullat dhe përgjegjësitë që duhen marrë dhe respektuar në 

kushtet e reja të krijuara, bazuar në urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 

nr. 266, dt. 21.04.2020 « Për përcaktimin e kategorive të bizneseve sipas niveleve të riskut dhe 

miratimin e protokolleve të masave higjieno-sanitare dhe distancimit social për parandalimin 

e përhapjes së COVID-19 », si dhe në përmbajtjen e protokolleve përkatëse.  
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II.7.1 Përgjegjësitë e biznesit për masat e sigurisë dhe higjienës 
 

- Biznesi, me mjetet e tij, duhet të sigurojë vazhdimisht doreza mbrojtëse, maska dhe 

higjenizues duarsh me përmbajtje alkooli të paktën 60%, sapun duarsh, dezinfektant me 

bazë alkooli (të paktën 60%), letër për fshirjen e duarve, solucione dezinfektuese për 

pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme dhe kosha e mbyllur për depozitimin e mbeturinave. 

- Në hyrje të biznesit, vendoset dezinfektues për duart. 

- Ambienti i biznesit duhet të pastrohet dhe dezinfektohet para hapjes dhe pas mbylljes së 

aktivitetit ditor. Kujdes i veçantë duhet të tregohet për sipërfaqet e tavolinave, banakët, 

telefonat dhe objekte/sipërfaqe të tjera që preken/përdoren shpesh. 

- Ambienti duhet të ajroset 5 herë në ditë, si dhe të dezinfektohet çdo ditë para hapjes dhe 

pas përfundimit të akvitietit ditor (shpeshtësia e dezinfektimit varet nga protokolli ku secili 

biznes inkuadrohet). 

- Biznesi duhet të afishojë listën e simptomave të COVID-19 sipas checklist-ës së miratuar. 

- Biznesi duhet të afishojë detyrimin për vetëvlerësim të simptomave sipas formatit të 

miratuar, ku përmendet përgjegjësisa administrative apo penale për personin që nuk merr 

masat sipas detyrimeve ligjore, si dhe numri jeshil për denoncim.  

- Biznesi afishon gjithashtu posterin informues mbi uljen e riskut të COVID-19 sipas 

formatit të miratuar, si dhe deklaratën për zbatimin e protokollit sipas ngjyrës së cilës i 

përket.  

 

II.7.2 Përgjegjësitë e praktikantit 

- Tregohet vigjilent ndaj gjendjes së tij shëndetësore, duke kryer çdo ditë vetëvlerësimin 

e saj për të kuptuar nëse shfaq simptoma të COVID-19.  

- Në rast konfirmimi të infektimit apo shfaqjes të simptomave nga ana e tij ose e 

familjarëve të tij/bashkëndarësve të dhomës së konviktit apo në rast se ka patur kontakt 

per një person të infektuar, njofton menjeherë instruktorin në biznes dhe mësuesin e 

praktikës. 

- Respekton distancën fizike minimale gjatë rrugës për në biznes, gjatë qëndrimit atje 

dhe gjatë kthimit në banesë/konvikt11. 

- Mban maskën dhe dorezat gjatë gjithë kohës së qëndrimit në biznes, sipas rregullave të 

përcaktuara. 

- Higjienizon duart në çdo hyrje dhe dalje nga biznesi. 

- Respekton rigorozisht rregullat e higjienës vetjake, duke larë duart sa më shpesh apo 

duke i dezinfektuar ato (në përputhje edhe me proceset e punës në biznes), duke 

shmangur prekjen e hundës, gojës dhe syve dhe duke higjenizuar menjëherë duart në 

rast se kjo ndodh, duke respektuar rregullat e kollitjes dhe teshtitjes, etj.12 

- Shmang prekjen/përdorimin e panevojshëm të objekteve/sipërfaqeve, sidomos të atyre 

që preken më shpesh dhe nga shumë individë. 

 
11Për rregullat që duhen respektuar gjatë vajtjes dhe kthimit nga biznesi, shih çështjen Udhëtimi për në shkollë. 
12 Për më shumë detaje, shih çështjen Masat e sigurisë dhe të higjienës në shkollë. 
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II.7.3 Kontrolli ndaj praktikantit dhe procedura në rast shfaqjes të 

simptomave 

- Praktikanti, ashtu si të gjithë punonjësit e tjerë të biznesit, i nënshtrohet çdo ditë kontrollit 

për shfaqje të mundshme të simptomave të COVID-19, sipas checklistës së miratuar. 

Praktikantit i matet temperatura me termometër digjital kur paraqitet në biznes, si dhe kur 

largohet prej tij. Nëse temperatura rezulton më e lartë se 37° dhe shoqërohet edhe me 

simptoma të tjera, personi përgjegjës për kontrollin raporton menjëherë rastin në numrin 127 

dhe njofton menjëherë Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor dhe Inspektoriatin 

Shëndetësor Shtetëror.  

- Nuk duhet lejuar në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga ana e praktikantit që shfaq simptoma.  

- Praktikanti që shfaq simptoma ndërkohë që është duke punuar apo pas punës, duhet të 

karantinohet në një ambient të veçuar të objektit, derisa të merren masat përkatëse nga 

shërbimet shëndetësore. 

- Praktikanti, ashtu si çdo punonjës tjetër, kryen çdo ditë vetëvlerësimin personal për shfaqje 

simptomash sipas checklist-ës së miratuar. Në rast konstatimi të simptomave, duhet të 

njoftojë menjëherë 127, instruktorin në biznes dhe mësuesin e praktikës, të cilët, pas marrjes 

së njoftimit, ndjekin procedurën, si në rastet përkatëse të punonjësve apo të nxënësve të tjerë 

që shfaqin simptoma.  

- Praktikanti që shfaq simptoma gjatë qëndrimit në banesë/konvikt, procedon njëlloj si më 

lart, duke telefonuar në 127 dhe duke njoftuar të njëjtët persona për gjendjen e tij. 

- Praktikanti është i detyruar të informojë instruktorin në biznes dhe mësuesin e praktikës nëse 

ka patur kontakte me persona të infektuar. 

 

II.7.4  Përgjegjësitë e instruktorit në biznes 

- Kujdeset që praktikanti të qëndrojë në biznes vetëm gjatë orarit të përcaktuar të praktikës. 

- Informohet vazhdimisht mbi gjendjen shëndetësore të praktikantit. 

- Monitoron respektimin e rregullave të sigurisë dhe të higjienës nga ana e praktikantit. 

- Qëndron në kontakt të vazhdueshëm me mësuesin e praktikës në lidhje me gjendjen 

shëndetësore të praktikantit dhe respektimin nga ana e tij të rregullave anti-COVID-19.  

- Informon dhe ndërgjegjëson praktikantin në lidhje me rëndësinë e respektimit të rregullave.  

 

II.7.5  Përgjegjësitë e mësuesit të praktikës 

- Informohet vazhdimisht mbi gjendjen shëndetësore të praktikantit. 

- Qëndron në kontakt të vazhdueshëm me instruktorin në biznes në lidhje me respektimin nga 

ana e praktikantit të rregullave anti-COVID-19.  

- Informon dhe ndërgjegjëson praktikantin në lidhje me rëndësinë e respektimit të rregullave.  
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III. SKENARET E PROCESIT MËSIMOR NË VITIN 

AKADEMIK 2020-2021 
 

Viti shkollor që pritet të fillojë me 14 Shtator 2020, është i pazakontë, si rezultat i masave 

mbrojtëse të domosdoshme për ruajtur shëndetin e nxënësve, mësuesve dhe komunitetit, në 

kuadrin e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Arsimi profesional, ndryshe nga ai i 

përgjithshëm, ka disa specifika, të cilat duhen marrë në konsideratë në masat përgatitore dhe 

ofrimin e mësimit, siç përshkruhet në kutizën më poshtë: 

 

36 shkollat profesionale, në rajone të ndryshme të Shqipërisë, ndryshojnë në varësi të numrit 

të nxënësve, drejtimeve, burimeve njerëzore e infrastrukturore në dispozicion, ndaj është e 

pamundur që një skenar të përshtatet për të gjithë. Më poshtë prezantohen 3 skenare (mësimi 

ballë për ballë në institucion; mësimi i kombinuar; mësimi në distancë), të cilat duhet të 

shqyrtohen nga secili institucion me qëllim marrjen e vendimit mbi alternativën që i përshtatet 

më shumë. Institucionet, sidomos ata me një numër të lartë nxënësish, mund të kombinojnë 

disa skenare, pra të zbatojnë një qasje mësimore hibride, ku integrohet të nxënët në shkollë 

me të nxënët në distancë, duke përfshirë mësimin online dhe pranë kompanive. Kombinimi 

mund të jetë i ndryshëm për drejtime, vite apo lëndë të caktuara. Gjithashtu, skenari mund të 

ndryshojë gjatë vititi akademik në varësi të kushteve. Më poshtë është një skemë që tregon 

kontiniumin e mësimit ballë për ballë dhe atij online/në distancë. 

Figura 2: Kontiniumi i mësimit të kombinuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikat e AFP  

 Më shumë se 30% e orëve të parashikuara në kurrikula, janë aftësim praktik, një pjesë e 

tyre e parashikuar të zhvillohen pranë bizneseve partnere;  

 Orët e praktikës parashikohen të zhvillohen në grupe me numër të kufizuar nxënësish, deri 

15, duke favorizuar distancimin fizik;  

 Shkollimi mund të zgjasë deri në 4 vjet dhe në varësi të drejtimit e strukturës, nxënësit 

çertifkohen në përfundim të nivelit të 2-të (kl 11-të), të 3-të (kl 12-të) dhe të 3-të që përkon 

dhe me maturën (kl 13-të); 

 Një pjesë e konsiderueshme e nxënësve kanë vendbanimin larg shkollës ndaj janë të 

akomoduar në konvikt ose udhëtojnë çdo ditë. 
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Analiza dhe vendimmarrja bazuar në burimet e secilit institucion, duhet të udhëhiqet nga 

komiteti ad hoc me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve në shkollë dhe të miratohet nga AKPA.  

Figura 3: Procesi i vendimmarrjes për kombinimin e skenareve 

 

 

Në analizën e skenareve, shkollat mund të konsiderojnë që:  

- Programi mësimor mund të shkurtohet, pa cënuar arritjen e mjaftueshme të kompetencave 

profesionale, kyçe dhe të përgjithshme. Kjo vendimmarrje ndikohet nga skenari i zgjedhur. 

- Duhet të rillogariten normat mësimore për mësuesit ekzistues, bazuar në parashikimet sipas 

skenareve.  

- % e orëve të mbetura mund të realizohen nga mësues me kohë të pjesshme, që mund të 

bashkohen në institucion brenda Janarit 2021. 

 

Më poshtë përshkruhen tiparet e secilit skenar dhe parakushtet.  

 

III.1. Skenari A: Mësim në Institucion 
 

- Procesi mësimor realizohet në institucion, duke respektuar distancën fizike 1.5 deri 2 metra. 

- Si mjedise mësimore shfrytëzohen klasat, laboratorët, palestrat, mjediset e hapura si oborret 

etj. 

- Klasat ndahen nëse numri i nxënësve është i madh dhe nuk mund të sistemohen në mjediset 

mësimore, duke respektuar distancat e sigurisë. Klasa ka vetëm një regjistër, me të cilin 

punojnë të dyja grupet. 
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- Nxënësit e një grupi kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime për angazhimin, pjesëmarrjen 

dhe frekuentimin, si edhe në klasat e plota. 

- Orari i mësimit do të hartohet për grupin e parë, njësoj siç është hartuar edhe më parë nga 

shkolla. I njëjti orar do të zbatohet edhe për grupin e dytë. 

- Numri i nxënësve në klasë llogaritet bazuar në respektim të distancës minimale 1.5 metra 

nga njeri-tjetri, që përkthehet në 2.5 m2 për çdo individ, duke llogaritur edhe mësuesin. Për 

lehtësi, sipërfaqa e klasave pjestohet për 2.5 dhe jep maksimumin e nxënësve për klasë. 

- Nëse mjediset mësimore nuk mjaftojnë, shkolla rrit numrin e turneve deri në maksimumi 

3. Prioritet duhet t’u jepet maturave dhe klasave të tjera, në përfundim të të cilave merret 

certifikatë niveli. Shkollat ndërtojnë një grafik për hyrjen dhe për daljen e nxënësve që të 

shmanget grumbullimi i tyre, pa prekur orën e fillimit dhe të mbarimit të shkollës 

- Gjatë mësimit me turne, mësimi zhvillohet me orë të shkurtuara (30 min), me pushim 5 

minuta mes orëve dhe pa pushim të madh. Mësimi  do të zhvillohet me dy orë të 

njëpasnjëshme.  

- Mes turneve ka një pushim prej 30 min, për të lejuar dezinfektimin e ambienteve. 

- Normat mësimore rillogariten në bazë të minutave. Për të llogaritur normën e re, minutat 

totale të orëve të secilit mësues pjestohen me 45 (p.sh nëse një mësues kishte 18 orë 45 

minutëshe në vitin e kaluar akademik dhe tani kërkohet të zhvillojë 36 orë 30 minutshe, 

ngarkesa e rishikuar është (36 orë * 30 min)/45 min = 24 orë për efekt ngarkese.  

- Shkolla përcakton nevojën për staf shtesë duke konsideruar që orët suplementare janë 

maksimumi 30% e normës. 

- Mësimi i shkurtuar përqendrohet në temat e çështjet që çojnë në arritjen e kompetencave 

(për më tepër, referojuni nënçështjeve mbi planifikimin dhe metodologjinë). 

- Nxënësit nuk duhet të ndryshojnë vendin (bankën) gjatë ditës, përveçse në rastet kur 

kalojnë nga një klasë teorie në atë praktike. 

- Gjatë pushimeve, orëve të fiskulturës dhe veprimtarive të tjera mësimore e administrative, 

respektohen distancat e sigurisë. 

- Për qëllime administrative, përdoret komunikimi në formë elektronike dhe ku është e 

mundur, mbledhjet e veprimtaritë me partnerët zhvillohen online (për më tepër, referojuni 

kapitullit mbi organizimin instritucional). 

- Në mjediset shkollore respektohen standardet e higjienës dhe sigurisë të miratuara nga 

MSHMS 

- Për nxënësit të cilët nuk frekuentojnë dot për shkak të situatës shëndetësore, hartohen 

programe të individualizuara të mësimit në distancë, në mënyrë që plotësohen boshllëqet. 

- Stafi drejtues monitoron realizimin e veprimtarive mësimore dhe në biznes, si dhe ndjek 

dokumentimin e te gjithë procesit mësimor. 

- Njësitë administruese të konvikteve duhet të hartojnë rregullore të posaçme, ku sugjerohet 

minimalisht: të respektohet distanca e sigurisë; nxënësit të shpërndahen në dhoma, në 

mënyrë që të ketë sa më pak përqendrim; temperatura matet çdo ditë dhe stafi kujdeset të 

mbajë të dhëna të përditësuara për shëndetin e nxënësve të akomoduar.  
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III.2. Skenari B:  Mësim i kombinuar 
 

- Nxënësit zhvillojnë një pjesë të procesit mësimor në mjedise arsimore dhe pjesën tjetër 

online dhe/ose në biznes 

- Shkollat, sipas një analize në drejtori dhe nivel departamenti/ekipi lëndor, marrin vendimin 

mbi çfarë mund të zhvillohet në institucion dhe çfarë online. 

- Sipas burimeve fizike e njerëzore në dispozicion, mësimi në shkollë mund të zhvillohet me 

turne dhe orë të shkurtuara 30 min.  

- Për efekt ngarkese, ora e mësimit online konsiderohet 45 minuta. 

- Nëse mësimi zhvillohet me orë të shkurtuara dhe online, ngarkesa totale do të llogaritet 

sipas kësaj formule: [(orë mësimore të shkurtuara * 30 min)/45] + orë mësimore online. 

- Nëse mësimi zhvillohet me orë të pashkurtuara, orë të shkurtuara dhe online, ngarkesa 

totale do të llogaritet sipas kësaj formule: orë mësimore të pashkurtuara + [(orë mësimore 

të shkurtuara * 30 min)/45] + orë mësimore online 

- Nëse mësimi zhvillohet me orë të pashkurtuara dhe online, ngarkesa totale do të llogaritet 

sipas kësaj formule: orë mësimore të pashkurtuara + orë mësimore online 

- Variante të mundshme:  

o Të gjitha lëndët mund të zhvillohen në mënyrë të kombinuar, por të paktën 25% e 

orëve zhvillohen në mjedise shkollore 

o Lëndë/module të caktuara mund të zhvillohen të gjitha online, ndërsa disa 

lëndë/module në mënyrë të kombinuar ose në mjedise shkollore/biznesi 

- Prioritet të zhvillimit në institucion duhet t’u jepet maturave dhe klasave tjera, në përfundim 

të të cilave merret çertifikatë niveli. 

- Në kushtet e disponibilitetit të burimeve, prioritet ka mësimi në mjedise shkollore/biznese. 

- Pavarësisht nga forma e zgjedhur për zhvillimin e mësimit, mësuesi parashikon takime në 

shkollë me nxënësit të paktën një herë në 4 javë. 

- Sugjerohet që të zhvillohen sa më shumë të jetë e mundur në shkollë lëndët që janë subjekt 

i provimeve të nivelit apo të maturës. 

- Sugjerohet të zhvillohen online: 

o lëndët që nuk janë pjesë e programeve orientuese të provimeve të nivelit apo të 

maturës, 

Kushtet minimale për Skenarin A– mësim në institucion  

 Mjedise mësimore me ajrosje 

 Staf mësimor disponibël për të realizuar procesin mësimor 

 Plane mësimore të rishikuara duke konsideruar analizat e kompetencave (për më tepër, 

referohuni udhëzimeve mbi planifikimin, metodologjinë dhe vlerësimin) 

 Banga e karrige të veçanta për çdo nxënës 

 Staf të caktuar për matjen e temperaturës çdo ditë dhe sigurimin që secili është i paisur 

me maskë 

 Trajnim i stafit si officer higjene dhe caktimi i këtij roli me rotacion për të siguruar 

zbatimin e protokolleve të miratuara 

 Paisje higjenizuese personale dhe të mjedisit 

 Sinjalistikë, broshura informative dhe përforcim i rregullave nga mësuesit për të 

siguruar kuptueshmërinë dhe respektimin e protokollove të sigurisë 

 Shërbim sanitar që pastron çdo mjedis minimalisht 2 herë në ditë dhe sa herë nxënësit 

ndërrojnë mjedis  

 Orar mësimor e plan monitorimi ku kanë akses të gjithë palët e interesuara 
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o lëndët për të cilat ka/mund të hartohen materiale mësimore digjitale, 

o lëndët, mësuesit e të cilave shprehin gatishmëri, kanë infrastrukturën e nevojshme, 

janë të trajnuar ose të gatshëm për t’u trajnuar për mësimin në distancë, kanë akses 

dhe përdorin platforma për menaxhimin e mësimit online bashkë me nxënësit, 

o veprimtari mësimore për nxënësit që nuk frekuentojnë dot për shkak të gjendjes 

shëndetësore. 

- Modulet e praktikës: 

o të zhvillohen në repartet e punës, laboratorë apo mjedise tjera praktike në shkollë, 

në kushtet kur janë të domosdoshme pajisje të caktuara,  

o të zhvillohen me grupe të ndara kur zhvillohen në shkollë, 

o të zhvillohen sa më shumë në biznes, duke respektuar rregullat e MSHMS dhe 

kushtet më poshtë, 

o mund të zhvillohen më shumë online/në distancë në drejtime si ekonomi biznes, 

TIK etj., apo në rastet ku mund të realizohen me projekte, 

o të cilat synojnë mësimin e programeve aplikative në kompjuter, të realizohen 

pjesërisht në distancë (për nxënësit që kanë akses në teknologji) dhe për të tjerët në 

laboratorët TIK në shkollë,  

- Shkolla bën analizën e burimeve infrastrukturore.  

- Stafi drejtues monitoron realizimin e veprimtarive mësimore në mjediset e shkollës, biznes 

dhe online, si dhe ndjek dokumentimin e gjithë proçesit mësimor. 

- Përdoret komunikimi në formë elektronike dhe, ku është e mundur, mbledhjet e 

veprimtaritë me partnerët zhvillohen online (për më tepër, referojuni kapitullit mbi 

organizimin institucional), 

- Gjatë periudhës kur nxënësit e stafi janë në shkollë, respektohen rregullat e skenarit A. 

 

 

 

 

Kushtet minimale për Skenarin B– mësim i kombinuar  

 Të gjitha kushtet e skenarit 1 për pjesën e mësimit në mjedise shkollore 

 Për pjesën e mësimit online: 

 Infrastrukturë e nevojshme për nxënësit dhe mësuesit që do zhvillojnë mësimin në 

distancë/online (për më tepër, referohuni pikës x.x mbi përdorimin efficient të 

infrastrukturës) 

 Staf i trajnuar për mësimin në distancë 

 Staf i trajnuar apo shërbim i nënkontraktuar për mbështetjen e përdorimit të sistemeve e 

paisjeve 

 Qasje e mësuesve e nxënësve në platforma të menaxhimit të mësimit online (asinkron) dhe 

videokonferenca (sinkron).  

 Preferohet të përdoren platforma unike për zhvillimin e dokumentimin e procesit mësimor, 

ndërsa burimet mund të jenë të shumta 

 Materiale mësimore digitale të përshtatshme për paisjet tek të cilat kanë akses nxënësit  

 Nxënësit e informuar mbi përdorimin e paisjeve dhe sistemeve nga mësuesit përkatës 

 Plan shfrytëzimi dhe dokumentim i përdorimit të paisjeve digitale 

 Disponohen lista të përditësuara me numrat e kontaktit dhe adresat e e-mailit të mësuesve 

dhe nxënësve 

 Disponohen lista të përditësuara me numrat e kontaktit dhe adresat e e-mailit të mësuesve 

dhe nxënësve 

 Orar për mësimin në institucion dhe online ku ky i fundit ka një shkallë fleksibiliteti 

 Plan monitorimi nga stafi drejtues 
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III.3 Skenari C:  Mësim në Distancë 
 

- E gjithë veprimtaria mësimore e administrative realizohet online, ndërsa në shkollë është 

vetëm stafi esencial. 

- Shkolla identifikon dhe adreson nevojat për burime infrastrukturore.  

- Përdoret komunikimi në formë elektronike, ndërsa mbledhjet e veprimtaritë me partnerët 

zhvillohen online (për më tepër, referojuni kapitullit mbi organizimin institucional) 

- Gjatë mësimit në distancë, mësuesit rekomandohet të mbajnë një regjistër elektronik, i cili 

dokumenton procesin mësimor dhe përdoret si referencë për plotësimin e regjistrit. 

- Për veprimtarinë minimale në mjedise shkollore, respektohen standardet e higjienës dhe 

sigurisë të miratuara nga MSHMS. 

 

 

 

III.4. Planifikimi i procesit mësimor bazuar në burime  
 

Pavarësisht nga skenarët e zgjedhur, çdo shkollë do të planifikojë procesin mësimor me qëllim 

arritjen e kompetencave profesionale dhe përdorimin eficient dhe efektiv të burimeve njërëzore 

e infrastrukturore – si ato që i disponon dhe të tjera që mund t’i sigurojë.  

Planifikimi mësimor 

Më poshtë përshkruhet një proces dhe disa variante të planifikimit të përgjithshëm, lëndor dhe 

ditor. Detaje të mëtejshme mund të përfshihen në udhëzimin e përvitshëm nga AKAFPK.  

 

 

Kushtet minimale për Skenarin C – mësim në distancë  

 Infrastrukturë e nevojshme për nxënësit dhe mësuesit që do zhvillojnë mësimin në 

distancë/online (për më tepër, referohuni seksionit mbi përdorimin efficient të 

infrastrukturës) 

 Staf i trajnuar për mësimin në distancë 

 Staf i trajnuar apo shërbim i nënkontraktuar për mbështetjen e përdorimit të sistemeve e 

paisjeve 

 Qasje e mësuesve e nxënësve në platforma të menaxhimit të mësimit online (asinkron) dhe 

videokonferenca (sinkron).  

 Preferohet që shkolla të caktuara të përdorin platforma unike për zhvillimin e 

dokumentimin e procesit mësimor, ndërsa burimet mund të jenë të shumta (për më tepër, 

referohuni cështjes mbi platformat online) 

 Materiale mësimore digitale të përshtatshme për paisjet tek të cilat kanë akses nxënësit  

 Nxënësit e informuar mbi përdorimin e paisjeve dhe sistemeve nga mësuesit përkatës 

 Plan shfrytëzimi dhe dokumentim i përdorimit të paisjeve digitale 

 Disponohen lista të përditësuara me numrat e kontaktit dhe adresat e emailit të mësuesve 

dhe nxënësve 

 Orar fleksibël për mësimin online  

 Plan monitorimi nga stafi drejtues 
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Planikimi për fillimin e vitit shkollor 2020-2021 

- Nën drejtimin e koordinatorëve të njësisë së zhvillimit, të cilët marrin mbështeje teknike 

nga AKAFPK, stafi analizon nivelin e arritjes së kompetencave gjatë vitit shkollor 2019-

2020. 

- Mësuesit të diagnostikojnë boshllëqet e mundshme të arritjes së kompetencave të krijuara 

te nxënësit e klasës së tyre gjatë mësimit në distance dhe të planifikojnë një plan rikuperimi 

të përshpejtuar. 

- Koordinatori i kurrikulës, anëtar i Njësisë Zhvillimore të shkollës, është përgjegjës për 

organizimin e ekipeve lëndore (ekipe të mësuesve/instruktorëve që trajtojnë lëndët/modulet 

e një kualifikimi përkatës profesional) për rishikimin e përmbajtjes kurrikulare, me qëllim 

përshtatjen.  

- Gjatë planifikimit vjetor lëndor apo të moduleve të parashikohet një periudhë intensive e 

rishikimit të programeve të mësimdhënies teorike e praktike për një periudhë jo më shumë 

se 4-javore. Kjo do të thotë që edhe planifikimi vjetor i vitit pasardhës duhet të 

ridimensionohet.  

- Grupet e mësuesve, sipas drejtimeve/profileve përkatëse, nën drejtimin e koordinatorit të 

zhvillimit të kurrikulës të përshtatin elemente të planifikimit vjetor (metoda,  materale,  

burime, vlerësim, vendi, koha etj.) 

- Për lëndët e përgjithshme, të ndiqen udhëzimet metodologjike të ASCAP, por planet 

lëndore (temat) do të zgjidhen sipas specifikave të shkollës dhe librave në përdorim. 

- Në nivel shkolle të përkufizohet çfarë mund të mësohet nëpërmjet modalitetit online kur 

është e mundur, duke qenë që kjo mënyrë ofron fleksibilitet më të lartë, duke këmbëngulur 

në mundësitë për ndërveprim, si dhe çfarë duhet domosdoshmërisht të mësohet në klasë. 

Kjo kërkon edhe mbulimin e nxënësve me pajisje bazë për t’u lidhur me shkollën. P.sh. 

lëndë të natyrës teorike mund të mbulohen më lehtësisht online, ndërkohë që lëndët 

praktike e kanë më të domosdoshme punën e drejtpërdrejtë në shkollë/biznes.  

- Të eksplorohen partneritete për të planifikuar në kohë dhe duke ndjekur udhëzimet për 

mbrojtjen e shëndetit të hartuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me 

sektorin privat që do të ofrojë praktikat mësimore.  

- Të planifikohet për mbështetjen alternative për nxënësit më vulnerabël, ata që nuk kanë 

patur akses gjatë periudhës së karantinës, që do të kenë akumuluar boshllëqet më të mëdha. 

- Mësimi online ofron opsione për të nxënë ndërveprues dhe aktiv, por kjo kërkon që nxënësit 

dhe mësuesit të kenë akses, si dhe të dinë të përdorin pajisjet e teknologjitë digjitale. Për 

këtë, të planifikohet kohë në fillim të vitit shkollor që nxënësit të aftësohen në aksesimin 

dhe përdorimin e tyre të mundshëm.  

Planifikimi nëse mësimi do të bëhet në klasë 

- Të parashikohet shpërndarja e numrit të nxënësve, duke marrë parasysh nxënësit që janë 

në praktikë 

- Të parashikohet që një pjesë e mësimit do të zhvillohet sidoqoftë online për shkollat e 

mëdha, ndaj të planifikohet me prioritet veprimtaritë konkrete që duhet të realizohen në 

shkollë. 

- Të planifikohet për një vlerësim të vazhduar, të fokusuar tek arritjet dhe që ndihmon 

nxënësit për të përmirësuar konceptet e mësuara, sesa tek penalizimi me notë.  

 

Planifikimi për mësimin e kombinuar 
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- Plani ditor duhet të jetë një format fleksibël e i zhdërvjellët, që siguron mbështetjen e 

mësuesit dhe lehtëson punën e tij/saj.  

- Të planifikohen cilat njohuri mund t’i jepen nxënësve paraprakisht, në mënyrë që koha në 

klasë të fokusohet në kuptimin e saktë të njohurive dhe në ushtrime praktike për ngulitjen 

e objektivave/RM 

- Të planifikohet në çfarë përqindjeje lëndë të caktuara duhet të jenë në klasë apo online. Për 

shembull, është e vështirë që lënda e edukimit fizik të realizohet në shkollë duke plotësuar 

të gjitha rregullat e përcaktuara nga MSHMS, ndaj kjo lëndë mund të planifikohet të 

realizohet në kushtet e shtëpisë. Kjo periudhë kohore mund t’i alokohet një lënde që e ka 

më të rëndësishme prezencën në shkollë.  

- Planifikimi ditor i mësuesit duhet të parashikojë çfarë nxënësit dhe mësuesit rezlizojnë para 

se të zhvillohet ora/veprimtaria mësimore, gjatë saj dhe më pas.  

- Mund të zbatohet praktika e “orës mësimore së përmbysur” ku nxënësit marrin paraprakisht 

njohuritë në distancë (përmes librave, platformave apo burimeve online etj) dhe mësuesi/ja 

përdor kohën në shkollë për të lehtësuar zbatimin praktik.  

Planifikimi për mësimin në distancë (kryesisht lëndët teorike) 

- Nëse mësimi do të realizohet online, të parashikohet kohë për planifikim e përgatitje të 

veçantë nga ana e mësuesit, në mënyrë që të realizohet cilësisht.  

- Përmbajtja duhet të planifikohet në mënyrë që t’u japë mundësi nxënësve të përgjigjen e të 

ndërveprojnë në mënyrë autentike. Është e pritshme që nxënësit nuk do të jenë shumë të 

përfshirë në mësim në fillim. Përllogaritet që shkëputja e gjatë të ketë dëmtuar 

përqëndrimin dhe gatishmërinë e nxënësve për t’u përfshirë në veprimtari me në qendër 

mësuesin, ndaj duhet të planifikohen veprimtari që nxënësit të ndërveprojnë me 

përmbajtjen, me mësuesin dhe me njëri-tjetrin në çdo orë mësimore. 

- Mësuesit duhet të planifikojnë si do ta “copëzojnë” materialin, me qëllim që shpjegimi të 

mos zgjasë më shumë se 5-7 minuta, i shoqëruar nga veprimtari praktike ku nxënësit vihen 

në punë konkrete. Këto mund të regjistrohen paraprakisht, apo mund të krijohen prezantime 

PowerPoint me shpjegimin tuaj, duke përdorur aplikacione si obs.studio. Kështu, nxënësit 

mund t’i shikojnë këto video edhe më vonë.  

- Mësuesit duhet të planifikojnë veprimtaritë konkrete, të cilat janë të domosdoshme pas një 

periudhe të gjatë shkëputjeje nga shkolla.  

- Mësuesit duhet të planifikojnë qartë dhe saktë çfarë duhet të bëjnë pas çdo sesioni, pasi 

mund të ndodhë që nxënësi nuk e kupton çfarë po i kërkohet.  

- Duke qenë që është shumë e lehtë për nxënësit që t’u shkëputet vëmendja online, mësuesit 

duhet të listojnë çfarë duhet të bëjnë nxënësit dhe në çfarë sekuence. 

- Mësuesit duhet të integrojnë veprimtari mësimore menjëherë pas shpjegimit të një koncepti 

të ri, në mënyrë që të sigurohet ngulitja e konceptit të ri të paraqitur.   

Planifikimi i infrastrukturës 

Për atë pjesë të mësimit që shkolla vendos të zhvillohet në distancë, duhet të sigurohet që 

personat e përfshirë (mësues e nxënës) të kenë akses në pajisje të veçantë dhe internet të sigurt 

dhe staf të dedikuar apo të caktuar me detyrën e mështjetjes në përdorimin e pajisjeve e 

sistemeve. Më poshtë, përshkruhet infrastruktura e nevojshme për mësimin, në varësi të faktit 

nëse mësimi është sinkron apo asinkron. 
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Tabela 3: Infrastruktura e nevojshme për mësimin sinkron dhe asinkron 

 

Për mësimin sinkron13 Për mësimin asinkron14 
-Pajisje personale për përdoruesit 

(Kompjuter personal, Laptop, Tablet, 

Smartphone), të pajisur me kamera, 

mikrofon dhe kufje 

-Lidhje e vazhdueshme dhe cilësore 

interneti 

-Pajisje në ndihmë te mësuesit 

-Mbështetje teknike e vazhdueshme 

-Pajisje personale për përdoruesit (Kompjuter 

personal, Laptop, Tablet, Smartphone), me 

mundësinë për t’u lidhur në internet 

-Mundësi lidhjeje në internet në momente të 

caktuara për t’u qasur në materiale 

-Mundësi komunikimi psh: Whatsapp, Viber, 

Forume etj 

-Qasje në platforma të manaxhimit të 

mësimdhënies për të ngarkuar materiale, 

detyra etj 

-Mbështetje teknike për përdoruesit 

 

 

Për nxënësit me akses të kufizuar në infrastrukturë digjitale, mund të: 

- parashikohen veprimtari në përputhje me teknologjinë në dispozicion, 

- vendoset në dispozicion infrastuktura në shkollë pas orarit mësimor dhe dezinfektimit, 

- ndërtohen marrëveshje bashkëpunimi me strukturat e pushtetit vendor apo shoqërisë civile, 

për të mundësuar aksesin në salla me kompjutera e internet, 

- konsiderohet sponsorizimi i pajisjeve dhe aksesit në internet nga partnerë biznesi.  

Çdo institucion duhet të analizojë burimet e mësimpërme para se të vendosë mbi skenarin/ët e 

zgjedhur. Gjithashtu, rekomandohet të monitorohet përdormi i pajisjeve si nga mësuesit dhe 

nga nxënësit. Zhvillimi profesional i stafit është gjithashtu një aspekt për t’u planifikuar, me 

ndihmën e koordinatorëve përkatës pranë Njësisë së Zhvillimit (referoju kapitullit 7). 

III.5. Platformat online dhe materialet mësimore 
 

Platformat e menaxhimit të procesit mësimor dhe të komunikimit, ndihmojnë mësuesit të 

realizojnë veprimtari si: prezantimi i materialeve të reja, shpjegimi, diskutimi në grup ose një 

më një, dokumentimi i frekuentimit, njoftimi, dhënia e detyrave, vlerësimi i vazhduar e 

përfundimtar etj. Mësimi i kombinuar efektiv kërkon platforma të thjeshta për të ndarë burime. 

Nëse materialet janë online (p.sh video, links me materiale, audio, teks, quize etj.), nxënësit 

mund t’i aksesojnë ato sipas mundësisë. 

Aktualisht, ka një numër shumë të lartë programesh dhe sistemesh të informatizuara të 

menaxhimit të procesit mësimor që mund të mbështetin komunikimin live (me video, audio, 

chat) apo aksesin e përdorimin e materialeve. Për AFP, janë me shumë vlerë dhe simulatorët 

dhe programet kompjuterike profesionale, që shpesh herë zëvëndësojnë aksesin në pajisje 

 
13 Mësimi sinkron nënkupton çdo formë mësimdhënieje e të nxëni në të njejtën kohë dhe duke përdorur të njejtin 

medium virtual. 
14 Mësimi asinkron është një term i përgjithshëm që përdoret për të përshkruar forma mësimdhënieje e të nxëni 

që nuk ndodhin në të njejtin vend apo në të njejtën kohë 
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përmes realitetit virtual. çdo institucion duhet të konsiderojë nëse një zgjidhje teknike është e 

përshtatshme në aspektin e: 

- lehtësisë së përdorimit dhe aksesit në mbështetje teknike, 

- kostove (shumë sisteme janë papagesë, por të tjera kërkojnë licencë ose kosto hostimi 

dhe/ose mirëmbajtje), 

- disponibilitetit të infrastrukturës që duhen për ta përdorur (disa sisteme kërkojnë 

laptop/kompjuter personal, të tjera interent të shpejtë, llogari të caktuara etj), 

- barrierave gjuhësore, 

- numrit të pjesëmarrëve, 

- kohës së përdorimit, 

- sigurisë së përdoruesve dhe menaxhimit të të dhenave, 

- mundësisë për dokumentim e monitorim. 

Më poshtë, janë listuar disa sisteme e platforma më të përdorura, pa pagesë, të klasifikuara 

sipas qëllimit të përdorimit dhe karakteristikave kryesore.  

Tabela 4:  Sisteme e platforma për mësimin e kombinuar dhe online 

Qëllimi Komunikim e mësim 

sinkron 
Menaxhimi i mësimdhënies Komunikim i shpejtë 

Platforma 

Google Meet 

- Falas (deri me 30 Shator, 

më pas limit 60 min) 

- Deri ne 100 Pjesemarres 

- I thjeshtë për tu lidhur 

- Kërkon më pak bandwidth 

- Kërkon llogari google 

Zoom 

- Falas (për 40 min mbi 2 

përdorues) 

- Deri ne 300 Pjesemarres 

- I thjesthe për t’u lidhur nga 

çdo pajisje 

- Nuk ka nevojë për llogari 

- Funksionalitete të shumta 

manaxhimi  

Skype Meetnow 

- Falas 

- Sasia e përdoruesve varet 

nga platorma 

- Llogari të veçantë ose në 

Microsoft 

- E ngjashme me Ms Teams 

- Funksonalitete të shumta 

Starleaf 

- Falas deri në 20 

Pjesëmarrës 

- Falas deri në 45 min 

Mesovet 

- Falas 

- Në shqip 

- Cloud based 

- Suport i vazhdueshëm 

- Funksionalitete të 

shumta (video, tekst, 

pyetje, detyra, chat, 

forum, mbajtja e 

prezencës) 

- Materiale te gatshme për 

lëndë të caktuara 

- Mund te kombinohet me 

platforma te tjera si: 

Youtube, Google Slides, 

Vimeo, Dailymotion 

Google Classroom 

- Falas 

- I thjeshtë për t’u 

përdorur, dhe për t’u 

menaxhuar 

- Mund të kombinohet me 

Google Meet 

- Mundësi për të caktuar 

detyra 

Facebook 

- Falas 

- Mundësi për grupe ku 

ndahen materiale e 

diskutohet 

WhatsApp; Viber 

- Falas 

- Komunikim në grup 

ose individual 

- Lajmërime të shpejta 

koordinimi 

- Transferim 

materielesh te thjeshta 
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- Platformë profesionale e 

aksesueshme falas gjatë 

pandemisë 

 

Sikundër përmendur dhe më sipër, rekomandohet që çdo instucion të zgjedhë platforma unike 

për qëllime të caktuara, duke synuar këshu dhe një optimizim të mbështetjes së përdoruesve 

dhe monitorim të procesit mësimor. 

Mësimi në kushtet e distancimit social do të kërkojë medoemos akses në materiale mësimore 

të rikonceptuara dhe të shumtat digjitale, sidomos në skenarët e mësimit të kominuar dhe 

tërësisht online. Më poshtë, janë disa orientime për materialet sipas skenarëve dhe në vijim një 

databazë me materiale digjitale. Për udhëzime më të detajuara dhe sugjerime mbi programe që 

mund të përdoren për hartimin e materialeve ndërvepruese, mund të aksesohen falas kurset 

online në mesovet.al.15 

Për mësimin në shkollë 

- Të përdoren materiale të shkurtra për të maksimizuar kohën që nxënësit do të kalojnë në 

shkollë. 

- Të përdoren harta mendimi apo tjerë organizues grafikë të parapërgatitur për të nxitur 

mësimin ndërveprues. 

- Të përdoren platforma online me materiale të gatshme për të evituar mbajtjen e shënimeve.  

- Të përdoren platforma online për detyrat e shtëpisë/projekte për të qenë sa më efecientë në 

menaxhimin e kohës në klasë. 

- Të përgatiten nxënësit me përdorimin e këtyre platformave dhe leximin/mësimin nëpërmjet 

materialeve digjitale, në rast se në shkolla rikthehet mësimi në distancë. 

Për mësimin e kombinuar  

- Mësuesit të përdorin materiale interaktive: video shpjeguese, ilustruese, plotësuese; lojra 

online; forume; quize të shkurtra etj, për të lehtësuar të mësuarit.  

- Ora e mësimit duhet të shërbejë për të diskutuar rreth temave me nivel vështirësie më të 

lartë, pjesa tjetër e materialit mund të diskutohet online.  

- Shkolla të dakordësojë për përdorimin e 1 platforme për mësimdhënie online, për të mos 

krijuar konfuzion tek nxënësit.  

Për mësimin online 

- Mësuesit të përdorin materiale interaktive: video shpjeguese, ilustruese, plotësuese; lojra 

online; forume; quize të shkurtra etj, për të lehtësuar të mësuarit.  

- Mësuesit mund të përdorin materiale tashmë gati të ofruara nga platforma të ndryshme ose 

të krijojnë materiale interaktive dhe video për t’i ndarë me nxënësit nëpërmjet platformave 

të dakordësuara.  

- Shkolla të dakordësojë për përdorimin e 1 platforme për mësimdhënie online e kombinuar 

me 1 platforme për komunikimin, për të mos krijuar konfuzion te nxënësit.  

 
15 Udhëzime për realizimin e materialeve interaktive në mesovet: https://mesovet.al/course/view.php?id=77; 

Videopedagogjia: https://mesovet.al/course/view.php?id=58 
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Aktualisht janë mjaft platforma në dispozicion që mund të përdoren si burim materialesh, disa 

nga ato dhe si mjedise për menaxhimin e mësimit. Gjatë pranverës 2020, kanë rezultuar si të 

përdorshme burime online si: faqja zyrtare e AKAFPK, mesovet.al, faqe facebook për 

shkëmbim materialesh, Akademia.al, RTSH shkolla etj. Gjithashtu, mjaft platforma 

profesionale dhe në gjuhë të huaj kanë pasuruar fondin e tyre me materiale, me qëllim që t’i 

vijnë në ndihmë komunitetit. Në Aneksin 1 mund të gjendet një listë me këto plaforma, bashkë 

me specifikat përkatëse. Lista e platformave nuk është shteruese dhe  mund të përditësohet 

vazhdimisht. 

Në kushtet e mësimit të kombinuar, të nxënit nuk duhet të kufizohet vetëm gjatë periudhës që 

nxënësi dhe mësuesi/instruktori janë në kontakt, por dhe para e pas. Sugjerohet që nxënësi të 

ketë rol qëndror në të gjithë procesin dhe të ndërveprojë me mësuesin, instruktorin, nxënësit e 

tjerë, materalin, teknologjinë. Në skenarët e kombinuar, çfarë ndodh para dhe pas ndikon dhe 

ka më tepër domethënie në aftësimin teorik e praktik se gjatë kontaktit me 

mësuesin/instruktorin. Gjithashtu, platformat e ndryshme online dhe zgjidhjet teknlogjike nuk 

duhet të shihen thjeshtë si zëvënduese të procesve të zakonshme (p.sh. shpjegimi me ZOOM), 

por si një mundësi për aktivitete tjera (p.sh. punë në grup kur nxënësit janë në distancë, akses 

materialesh pavarësisht vendndodhjes dhe kohës, dokumentim të veprimtarisë së nxënësit etj.). 

Figura 4: Procesi i të nxënit në mësimin e kombinuar 

 

E kombinuar 

- Mësuesi të përdorë cilësisht kohën në shkollë, duke e shfrytëzuar kryesisht në 

realizimin e veprimtarive konkrete dhe aktive, në ndihmë të ngulitjes së njohurive të 

shpjeguara më parë. 

- Shpjegimi i njohurive të reja mund të realizohet cilësisht nëpërmjet videove shpjeguese 

të mësuesit. 

- Lëndët e praktikës profesionale të realizohen kryesisht aktivisht në shkollë apo në 

biznes. 

Mësimdhënia

(ngjarja e të nxënit)

Dialog e debat

Bashkëpunim

Punë e përbashkët

Pas

Praktikim e konsolidim

Raportim, dokumentim 
(e-portofoli)

Vetë-vlerësim

Para

Mësim i pavarur

Diskutime online

Vetëvlerësim i arritjeve

Mësimi i 

kombinuar 
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Online  

- Nëse mësimi do të bëhet në mënyrë sinkrone apo asinkrone, kjo ndikon në platformat që 

do të përdoren, në materialet që duhet të përgatiten dhe në strategjitë për të përfshirë 

nxënësit. Mësimi sinkron mund të bëhet duke përdorur platforma video, si Zoom. Nëse do 

të përgatisni video ku shpjegoni mësimin në mënyrë asinkrone, mund t’i ndani nëpërmjet 

whatsapp ose një kanali YouTube.  

- Veprimtaritë konkrete janë të domosdoshme në mënyrë që nxënësit të procesojnë 

informacionin e ri, ta analizojnë e ta praktikojnë. 

- Mësuesit të krijojnë hapësira virtuale, ku grupe të vogla nxënësish mund të realizojnë stuhi 

mendimi, lojë me role, debate apo të analizojnë një dokument, një video, një figurë, një 

skemë. Për ndërveprim, mund të përdoren Google Docs ose Google Slides.  

- Prezenca e mësuesit online është e domosdoshme për të siguruar që nxënësit të vazhdojnë 

të jenë të përfshirë.  

- Mësuesi të sigurohet që mësimi online të jetë së paku po aq interesant sa dhe mësimi në 

klasë. Nëse nxënësit nuk janë të përfshirë, ata nuk mësojnë dhe motivimi i nxënësve online 

është edhe më sfidues sesa në klasë.  

- Të përfshihen multimedia dhe materiale të tjera burimore në mësimdhënie. Këto mund të 

jenë video, skema, giff, figura, etj.  

- Nxënësit të përfshihen në veprimtari konkrete. Detyrat e shtëpisë duhet të jenë autentike, 

duke shtyrë drejt formave si: një debat, rast studimor apo probleme autentike që lidhen me 

profesionin.   

- Të tjera udhëzime sipas AKAFPK16 

 

III.6. Vlerësimi 
 

Mësimi në klasë 

- Në muajin e parë, të shmanget vlerësimi me notë, për të ndihmuar nxënësin të ndihet i 

sigurtë dhe i papenalizuar për shkak të harresës së koncepteve të trajtuara një vit më 

parë; 

- Vlerësimi formues duhet të jetë i vazhdueshëm, i menjëhershëm dhe që u jep mundësi 

nxënësve të përmirësojnë të kuptuarit dhe të mjeshtërojnë objektivin apo RM-në e 

synuar.  
 

Mësimi i kombinuar 

- Mësuesit të japin feedback të menjëhershëm, duke u dhënë mundësi nxënësve të 

përmirësojnë të nxënët. 

- Mësuesit të krijojnë mundësi për vlerësim të shokut dhe për vetëvlerësim. 
 

Mësimi online 

- Gjatë mësimit online, nxënësit të marrin feedback kuptimplotë. Për arsye të efikasitetit, 

ky vlerësim mund t’u drejtohet të gjithë klasës (psh. në Google classroom) apo mund 

të modifikohet që t’i përshtatet përgjigjes së një nxënësi të veçantë.  

 
16 AKAFPK (2020), “Udhëzues për mësimin dhe vlerësimin në kushtet e shtëpisë”, http://www.akafp.gov.al/wp-
content/uploads/2014/09/Udhezues-Mesimi-e-vleresimi-online-ne-AP-.pdf 
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- Të tjera udhëzime sipas AKAFPK17 

- Mësuesit të përfshijnë rubrika të mirëpërcaktuara për vlerësim dhe të japin shembuj se 

si nxënësit mund të përmirësojnë të nxënit e një koncepti që ende nuk e kanë 

mjeshtëruar.  

- Të planifikohet për vlerësim individual dhe vlerësim nga bashkëmoshatarët.  
 

III.7. Siguria dhe menaxhimi i të dhënave online 
 

Kalimi i një pjese të procesit mësimor online, përveç mundësive, sjell dhe mjaft sfida, të cilat 

duhen adresuar jo vetëm në kuadrin e mirëqenies së nxënësve e mësuesve, por dhe 

kompetencave digjitale dhe ndërgjegjësimin për të drejtat e detyrimet në këtë mjedis të pafund, 

që përdoret tashmë edhe për qëllime mësimore. Për të arritur këtë qëllim, shkolla duhet të ketë 

një bashkëpunim dhe me komunitetin e prindërve për mësimin në distancë. Më poshtë 

paraqiten disa parime lidhur me këtë aspekt. 

Në shkollë: 

- Të ruhet konfidencialiteti i llogarive në plafromat e menaxhuara nga instituicionet, të 

dhënat e përdoruesve apo kontaktet e tyre. 

- Të përdoren platforma që mundësojnë bllokimin e përdoruesve të cilët mund të 

abuzojnë. 

- Të pastrohen dhe kontrollohen pajisjet në institucion për përmbajtje jo të përshtatshme. 

- Pajisjet të jenë të vendosura në një mënyrë që mund të monitorohen. Në pamundësi, të 

përdoren platforma për monitorimin e tyre. 

- Të përdoren filtra, lokalisht apo të qendërzuara. 

- Të mos përdoren/ndahen materiale audiovizive të nxënësve pa miratimin e tyre dhe të 

prindit nëse janë në moshë minore. 

- Mësuesit dhe nxënësit të përdorin vetëm burime të sigurta materialesh dhe të citojnë 

burimin për të evituar plagjiaturën 

Në shtëpi 

- Për nxënësit në moshë minore, të njoftohen paraprakisht prindërit për sesionet e 

mësimit. 

- Të përdoren pajisjet në ambiente të përbashkëta të shtëpisë, duke drejtuar ekranin nga 

ambienti. 

- Në rastin e paisjeve mobile, prindi të jetë prezent shpesh për të monitoruar. 

- Për nxënësit minorë, në rastin e sesioneve një në një, prindi të jetë prezent gjithë kohës. 

- Të përdoren filtra lokale në pajisje, psh firewalls apo parental control.  

- Të përdoren linja interneti nga ISP, të cilat sigurojnë mbrojtjen e përdoruesve minorë. 

- Të evitohet përdorimi për një kohë të gjatë, sidomos i pajisjeve mobile. 

- Mësuesi të ketë një pamje të të gjithë studentëve të lidhur gjatë mësimit sinkron. 

- Të përdoren platforma që mundësojnë bllokimin e përdoruesve të cilët mund të 

abuzojnë, si dhe që kanë funksionalitete të mira menaxhimi. 

 
17 AKAFPK (2020), “Udhëzues për mësimin dhe vlerësimin në kushtet e shtëpisë”, http://www.akafp.gov.al/wp-
content/uploads/2014/09/Udhezues-Mesimi-e-vleresimi-online-ne-AP-.pdf 
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IV. PLANIFIKIMI DHE REALIZIMI I PRAKTIKAVE 

PROFESIONALE 
 

Një veçori e Arsimit Profesional (AP) janë dhe Praktikat Profesionale, të cilat zhvillohen 

kryesisht në institucionet arsimore dhe një pjesë e tyre (në varësi të kurrikulës dhe drejtimit) 

në bizneset partnere. Ky është një aspekt i rëndësishëm, i cili lejon nxënësit e AP-së të mos 

ndërpresin mësimnxënien edhe në kushtet kur institucionet arsimore ndërpresin procesin e tyre 

mësimor në ambientet e shkollës.  

Në varësi të ecurisë së situatës, duke u bazuar në kufizimet që institucionet përkatëse 

(shëndetësore, arsimore) do të ndërmarrin përgjatë vitit të ri akademik 2020-2021, do të bëhet 

dhe shpërndarja e nxënësve sipas planit të detajuar/skenarëve të mëposhtëm. 

 

IV.1 Skenari A: Mësim në institucion i integruar me praktikë në biznes 

 

Planifikimi i praktikave Profesionale dhe Organizimi i tyre në institucionet e AFP-së 

 

Në varësi të infrastrukturës që shkollat kanë në dispozicion bëhet dhe shpërndarja e nxënësve 

në klasa dhe reparte pune. Në rastet kur ka hapësirë të mjaftueshme në ambientet mësimore, 

zhvillimi i mësimit bëhet ballë për ballë me numrin e nxënësve të rekomanduar për orët 

praktike, duke siguruar distancë sa më të madhe mes nxënësve/praktikantëve (rekomandohet 

1.5-2 m distancë). Brenda mundësive, fillimi dhe mbarimi i orëve të mësimit, ashtu si edhe 

pushimet ndërmjet orëve, kryhen duke mbajtur distancë mes grupeve. Gjithashtu, dalja e 

nxënësve nga repartet do të kryhet vetëm në rastet kur shihet e arsyeshme. Përgjatë këtij 

skenari, klasat qëndrojnë gjithnjë në të njëjtën sallë, me po të njejtin grupim, dhe qarkullimi i 

nxënësve në mjediset e godinës reduktohet në maksimum. Rekomandohet që modulet e 

praktikës të planifikohen në ditë të caktuara. 

Gjatë orëve të praktikës në të cilat nxënësit /praktikantët detyrohen të qëndrojnë pranë, si psh. 

në laboratorë, është e detyrueshme mbajtja e maskës dhe distanca 1.5-2 m largësi. Në rastet kur 

laboratorët apo ambientet e tjera ku zhvillohet praktika mësimore, nuk kanë mjaftueshëm 

hapësirë, atëherë mësimi/trajnimi zhvillohet me orë të reduktura për secilin grup dhe duke e 

alternuar me praktikën që zhvillohet në biznes. Ndërkohë që një grup zhvillon mësimin në 

biznes, një pjesë tjetër zhvillon mësimin në klasë dhe anasjelltas. Dakordësimi me bizneset mbi 

oraret do të jetë pjesë e procesit. 

Planifikimi i praktikave profesionale dhe organizimi i tyre në biznes  

PRAKTIKAT PROFESIONALE DHE TRAJNIMI NË VENDIN E 

PUNËS (NË BIZNES) MUND TË VAZHDOJË NËSE OFRUESI I 

ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL DHE PUNËDHËNËSI 

KONSIDEROJNË SE MJEDISI I PUNËS ËSHTË I SIGURT PËR 

NXËNËSIN 
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Në vijim të udhëzimit të MSHMS me Nr. 266 18   dhe Udhëzimit 19  më datë 21.08.2020, 

rekomandohet distancimi social në punë me të paktën 2 metra largësi kur është e mundur.  

Në rastet kur ambienti i ofruar është i kufizuar, duhet të sigurohet mbajtja e distancës të paktën 

1.5 metra largësi, si dhe detyrimisht veshja/përdorimi i maskës mbrojtëse. 

Udhëzimi për ´Rekomandime të përgjithshme ndaj subjekteve të biznesit që lejohen të 

zhvillojnë aktivitetin në kushtet e lehtësimit të masave të marra për kufizimin e përhapjes së 

Covid – 19’ (bashkërendues në Urdhërin e Ministrisë) parashikon se nëpërmjet zbatimit të 

udhëzimit sigurohet:  

1. Reduktimi i transmetimit të infeksionit midis punonjësve 

2. Sigurimi i një ambienti të shëndetshëm në punë 

3. Vijimsia normale e aktivitetit të biznesit 

 

Në këtë udhëzim, përcaktohen edhe tri protokollet jeshil20 , i verdhë 21 dhe i kuq22, të Masave 

Higjieno-Sanitare, për t’u zbatuar nga subjektet. 

 

IV.2 Skenari B: Mësim i kombinuar (Mësim praktik në reparte pune i 

integruar me mësimin online dhe Trajnimin në Biznes) 
 

Sipas këtij skenari, zhvillimi i mësimit praktik do të bëhet pjesërisht ballë për ballë në reparte 

pune dhe pjesërisht online përmes detyrave që mund të zhvillohen në mënyrë të pavarur në 

kushtet e shtëpisë. Distanca prej 1.5 metra dhe mbajtja e maskës është e detyrueshme edhe në 

mjediset e praktikës. Si dhe në skenarin e mësipërm A, rekomandohet që mësimi praktik të 

zhvillohet duke ndarë nxënësit në grupe dhe me orë të reduktura për secilin grup dhe duke e 

alternuar me trajnimin që zhvillohet në biznes. Ndërkohë që një grup zhvillon mësimin në 

biznes, një pjesë tjetër zhvillon mësimin në reparte dhe anasjelltas. 

Një pjesë tjetër e procesit mësimor në këtë skenar do të zhvillohet online/në kushte e shtëpisë.  

Për këtë modalitet, instruktorët e praktikës profesionale rekomandohet të shqyrtojnë programe 

kompjuterike të mundshme dhe mjete virtualizimi për të zëvendësuar, brenda mundësive, 

mësimin praktik. Për më tepër, mund të rivizitohet udhëzuesi i AKAFPK për mësimin në 

kushtet e shtëpisë23.  

 

Praktika Profesionale në biznes sugjerohet të vazhdojë sipas rregullave dhe si është parashikuar 

në Skenarin A, duke patur parasysh reduktimin e grupit të praktikantëve në raste specifike, si 

dhe, në rastet kur shihet e arsyshme nga biznesi dhe kanë infrastrukturën e posaçme, praktikat 

mund të zhvillohen edhe online, për të siguruar ruajtjen e shëndetit të nxënësve.  

 
18 Urdher nr 266, datë  21.04.2020 për përcaktimin e kategorive të bizneseve sipas niveleve të riskut dhe miratimin e 

protokolleve te masave higjeno- sanitare dhe distancimin social  për parandalimin  e perhapjes se covid -19 
19 Udhëzim date 21.08.2020 mbi kujdesin dhe masat anticovid në strukturat parauniversitare 
20 Protokolli Jeshil i Masave Higjieno Sanitare – Covid 19  
21 Protokolli i verdhë i Masave Higjieno Sanitare-  Covid -19 
22 Protokolli i Kuq i Masave Higjieno Sanitare- Covid -19 
23 http://www.akafp.gov.al/wp-content/uploads/2014/09/Udhezues-Mesimi-e-vleresimi-online-ne-AP-.pdf 

https://e-albania.al/PopupBizneset/urdher_266.pdf
https://e-albania.al/PopupBizneset/urdher_266.pdf
https://new.shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/08/img20200823_131306011.pdf
https://e-albania.al/PopupBizneset/PROTOKOLLI_JESHIL_BIZNESET.pdf
https://e-albania.al/PopupBizneset/PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf
https://e-albania.al/PopupBizneset/PROTOKOLLI_KUQ_PERGJITHSHEM.pdf
http://www.akafp.gov.al/wp-content/uploads/2014/09/Udhezues-Mesimi-e-vleresimi-online-ne-AP-.pdf
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IV.3 Skenari C: Mësim në Distancë (mësim online i integruar me trajnimin 

në Biznes) 
 

Nëse udhëzimet e autoriteteve shëndetësore dhe arsimore vendosin përkohësisht mbylljen e 

institucioneve arsimore, në këtë skenar, mësimi do të zhvillohet plotësisht online me mbylljen 

e laboratorëve dhe praktika do të zhvillohet në biznes në raste kur industria vazhdon të operojë, 

duke siguruar kushtet maksimale të mbrojtjes për praktikantët.  

Në disa sektorë, ekzistojnë kufizime të përkohshme, të shkaktuara nga karakteristikat e 

profesioneve të caktuara, sipas autoriteteve shëndetësore. Nëse siguria e studentëve nuk mund 

të garantohet, rekomandohet që Praktika Profesionale në vendin e punës të vazhdohet vetëm 

kur rreziku nuk ekziston më. Rekomandohet që praktikanti të zhvillojë trajnime online, 

projekte të ndryshme apo të përdoren video tutorial nga bizneset dhe përgjatë mësimit online. 

Për më tepër mund të rivizitohet udhëzuesi i AKAFPK pë mësimin në kushtet e shtëpisë24.Në 

këtë situatë sugjerohet që nxënësi të jetë në kontakt të vazhdueshëm me biznesin në të cilin 

realizon praktikën profesionale, për të mos humbur kontaktin me instruktorin në kompani dhe, 

aty ku është e mundur, të shkojë në Praktikë Profesionale në kompani ku lejohet vijimi i punës 

dhe sigurohet distanca sociale.  

 

IV.4  Vlerësimi i Praktikës Profesionale 
 

Vlerësimi i aftësive bazohet në demonstrimin e kompetencave profesionale në një mjedis të 

vërtetë pune në kompani. 

Në rastin e skenarit A, Vlerësimi i Kompetencave ne vendin e punës duhet të kryhet normalisht, 

duke mbajtur distancën e nevojshme dhe maskat mbrojtëse. 

Nëse nuk është e mundur në këtë situatë që të organizohen demonstrime të kompetencave në 

vendin e punës, demonstrimi i kompetencës mund të organizohet edhe në ambiente të tjera 

mësimore të ngjashme me vendin e punës, siç janë laboratorët ose baza prodhuese e vetë 

ofruesit ose ambjente të tjera të përshtatshme, duke mbajtur parasysh Urdhërin e MSHMS dhe 

Udhëzimin për masat higjieno-sanitare. 

V. MONITORIMI DHE DOKUMENTIMI I PROCESIT 

MËSIMOR 
 

Në muajt e ardhshëm dhe deri në fund të pandemisë, shkollat pritet të veprojnë në një kontekst 

të karakterizuar nga pasiguria dhe që mund të ndryshojë shpejt. Në këto kushte, krijimi i një 

sistemi të mirë monitorimi të proçesit mësimor, i cili i përgjigjet nevojës për fleksibiletet 

përmes sigurimit të të dhënave të besueshme dhe në kohën e duhur, kthehet në domosdoshmëri.  

 

 
24 http://www.akafp.gov.al/wp-content/uploads/2014/09/Udhezues-Mesimi-e-vleresimi-online-ne-AP-.pdf 

http://www.akafp.gov.al/wp-content/uploads/2014/09/Udhezues-Mesimi-e-vleresimi-online-ne-AP-.pdf
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Plani i monitorimit të procesit mësimor duhet të përshtatet sipas skenarëve dhe përfshin edhe 

monitorim e veprimtarive të mësimit në distance. Ky monitorim mund të realizohet nëse 

përdoren platforma digjitale për të zhvilluar mësimin online, pasi të dhënat e nxjerra nga 

platformat shërbejnë dhe për qëllime monitorimi, por gjithashtu mund të përshtaten formularët 

e monitorimit .  

 

Është mjaft e rëndësishme që gjatë këtij procesi të ofrohet feedback konstruktiv, sidomos për 

mësuesit e rinj dhe me vështirësi ne kompetencat digjitale. Stafi i angazhuar me monitorimin 

duhet të jetë i vemendshëm për dokumentimin e rasteve të mira, të cilat, në bashkëpunim me 

koordinatorin për ZHVP, duhen ndarë dhe me kolegët e tjerë. 

 

Në varësi të kushteve të zhvillimit të mësimit (skenarëve të ndryshëm të shtjelluar në seksionin 

III), AKPA krijon një kornizë (sistem) monitorimi dhe raportimi, e cila përmban elementët e 

mëposhtëm: 

 

➢ Indikatorët për të cilët do të raportohet nga shkollat 

AKPA përcakton indikatorët që duhen monitoruar dhe që i shërbejnë vendimarrjes së 

shkollave dhe të saj gjatë periudhës së pandemisë. Përcaktimi i indikatorëve për të cilët 

shkollat duhet të raportojnë, duhet kryer brenda javës së parë të shtatorit. Më pas, korniza 

e monitorimit dhe instrumentet përkatëse për secilin skenar ndahet me shkollat, në mënyrë 

që ato të fillojnë të mbledhin të dhënat e nevojshme në kohë. Krahas indikatorëve të 

lartpërmendur, shkollat raportojnë rregullisht tek AKPA për indikatorë të tjerë, si 

zakonisht. 

➢ Mënyra e raportimit 

AKPA vendos në dispozion një formular online lehtësisht të aksesueshëm për raportimin e 

të dhënave në kohë reale (më shumë detaje jepen në tabelën më poshtë). Në këto të dhëna 

do të kenë akses të gjithë institucionet që kanë përgjegjësinë për menaxhimin e AFP. 

➢ Periodicitetin e raportimit 

Në varësi të rëndësisë që secili nga indikatorët ka për vendimarrjen, përcaktohet dhe 

periodiciteti i raportimit për to.  

➢ Personat përgjegjës për raportimin  

Rolin kryesor në mbledhjen dhe raportimin e të dhënave e luajnë nëndrejtorët, mësuesit 

kujdestarë dhe sekretaret. Në kornizën e monitorimit dhe raportimit përcaktohen, krahas 

secilit indikator, edhe përsonat përgjegjës për mbledhjen e të dhënave dhe përpilimin e 

raporteve. Një rol të rëndësishëm ka nëndrejtori (apo nëndrejtorët), i cili validon 

informacionin e raportuar nga mësuesit/sekretaret apo raporton informacione të tjera në 

nivel shkolle. 

➢ Modalitetet dhe instrumentet e raportimit25 

Korniza përcakton edhe modalitetet e raportimit (online apo formate të printuara) dhe 

shoqërohet me tërësinë e instrumenteve (formateve), të cilat shkolla mund të përdorë për 

mbledhjen e informacionit dhe raportim. 

Një model kornizë monitorimi dhe raportimi propozohet më poshtë: 

 
25 Pjesa më e madhe e instrumentave janë të zhvilluara dhe janë përdorur gjatë periudhës mars-qershor për 
monitorimin e mësimit online. 
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Tabela 5: Model kornizë monitorimi dhe raportimi 

 

Skenarët Indikatorët Periodiciteti i 

raportimit 

Personat 

përgjegjës 

Modalitetet / 

Instrumentet 

e raportimit 

Skenari A 

Mësim në 

institucion 

- % e nxënësve që 

marrin pjesë në 

mësim 

- % e nxënësve që 

realizojnë orët 

praktike në 

shkollë / biznes 

- % e orëve të 

realizuara 

- Numër mësuesish 

që mungojnë për 

arsye 

shëndetësore 

- Numër nxënësish 

që mungojnë për 

arsye 

shëndetësore 

 

Etj... 

Çdo muaj26 Mësuesi 

kujdestar 

mbledh 

informacionin 

për klasën 

respektive. 

Sekretarja 

agregon 

informacionin 

dhe përpilon 

statistikat në 

formatin e 

kërkuar.  

Nëndrejtori 

validon 

informacionin e 

përmbledhur nga 

sekretarja. 

Formate 

raportimi të 

printuara për 

mbledhjen e 

informacionit 

nga mësuesit. 

Sistem 

dokumentesh 

online, ku 

sekretarja 

raporton në 

nivel shkolle. 

 

Skenari B 

Mësim i 

kombinuar 

- % e nxënësve që 

marrin pjesë në 

mësim 

- % e nxënësve që 

realizojnë orët 

praktike në 

shkollë / biznes 

- % e orëve të 

realizuara 

- % e përdorimit të 

secilës platformë 

digjitale 

- Numër mësuesish 

që  nuk japin 

mësim online/ në 

shkollë për arsye 

shëndetësore 

- Numër nxënësish 

që nuk marrin 

pjesë në mësim 

online / në shkollë 

Çdo muaj Mësuesi 

kujdestar 

mbledh 

informacionin 

për klasën 

respektive. 

Sekretarja 

agregon 

informacionin 

dhe përpilon 

statistikat në 

formatin e 

kërkuar.  

Nëndrejtori 

validon 

informacionin e 

përmbledhur nga 

sekretarja. 

Formate 

raportimi të 

printuara / 

online për 

mbledhjen e 

informacionit 

nga mësuesit. 

Sistem 

dokumentesh 

online ku 

sekretarja 

raporton në 

nivel shkolle. 

 

 
26 Mund të jetë i ndryshëm për indikatorë të ndryshëm. 
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për arsye 

shëndetësore 

Skenari C 

Mësim në 

distancë 

dhe online 

- % e nxënësve që 

marrin pjesë në 

mësim 

- % e orëve të 

realizuara 

- % e përdorimit të 

secilës platformë 

digjitale 

- Numër mësuesish 

që  nuk japin 

mësim online/ në 

shkollë për arsye 

shëndetësore 

- Numër nxënësish 

që nuk marrin 

pjesë në mësim 

online / në shkollë 

për arsye 

shëndetësore 

Çdo muaj javë Mësuesi 

kujdestar 

mbledh 

informacionin 

për klasën 

respektive. 

Sekretarja 

agregon 

informacionin 

dhe përpilon 

statistikat në 

formatin e 

kërkuar.  

Nëndrejtori 

validon 

informacionin e 

përmbledhur nga 

sekretarja. 

Formate 

raportimi 

online për 

mbledhjen e 

informacionit 

nga mësuesit. 

Sistem 

dokumentesh 

online ku 

sekretarja 

raporton në 

nivel shkolle. 

 

 

 

V.1 Përdorimi i informacionit të mbledhur për vendimmarrje 
 

Të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara përbëjnë burimin kryesor të informacionit për 

vendimarrje në nivel shkolle, por edhe sistemi, gjatë kësaj periudhe delikate. Të dhënat e 

mbledhura duhen konsultuar vazhdimisht për të ndjekur ecurinë e indikatorëve dhe për të marrë 

vendime në kohën e duhur. Vendimmarrja e bazuar në këto evidenca duhet të adresojë 

problematikat që paraqiten gjatë kohës, lidhur me aspekte të procesit mësimor dhe ato të 

sigurisë së mësuesve dhe nxënësve. Kjo vendimmarrje mund të konsistojë edhe në kalimin nga 

një skenar në tjetrin, varësisht trendeve të paraqitura.  

 

Grupi i punës i ngritur për planifikimin e zhillimit të procesit mësimor, kryen takime periodike 

fizike apo online, çdo dy javë, në të cilat diskutohet ecuria e procesit mësimor dhe jepen 

propozime për vendime të ndryshme për t’u konsultuar me AKPA-n. 

 

V.2  Dokumentimi i procesit 
 

Dokumentimi i procesit është me rëndësi për të evidentuar ecurinë e zhvillimit të mësimit sipas 

skenarëve të propozuar, por edhe për të përmirësuar procese specifike. Format e mbledhura me 

informacion të validuar nga nëndrejtori do të jenë pjesë e një sistemi online të ruajtjes së 

informacionit sipas periodicitet të përcaktuar 2 javor.  

Gjithashtu, dokumentimi i procesit i lejon AKPA-s të evidentojë shkollat me trendet më 

pozitive të të dhënave, duke zbuluar kështu praktika të mira, të cilat mund të replikohen edhe 

në shkollat e tjera.  
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VI. MBËSHTETJA E NXËNËSVE 
 

Nxënësit kanë nevojë për mbështetje të shtuar gjatë kësaj periudhe. Studime të shumta në të 

gjithë botën kanë vërejtur probleme të ndryshme për nxënësit, si lidhur me aksesin në mësimin 

në distancë, ashtu dhe me gjendjen e tyre psikologjike e shëndetësore. Këto probleme kanë 

qenë më të theksuara për nxënësit me prejardhje nga familje në vështirësi socio-ekonomike, 

nga zonat rurale, ku mbulimi me internet mund të ketë qenë problematik, apo ata të cilët nuk 

kishin zhvilluar pavarësi në të nxënë, të cilët nuk arritën të përfshihen plotësisht gjatë 

mësimdhënies online. Në planin e masave dhe veprimtarive të shkollës, një seksion i veçantë 

duhet t’i dedikohet planit të masave për të mbështetur grupet e ndryshme të nxënësve, me 

qëllim që të gjithë të kenë akses të barabartë ndaj procesit mësimor dhe të arrijnë të zhvillojnë 

kompetencat e nevojshme profesionale.  

VI.1 Mbështetja psiko-sociale 
 

Problemet e shëndetit mendor kanë pësuar një rritje dekadat e fundit veçanërisht për shkak të 

ndryshimit të mënyrës së jetesës, lidhjeve të brishta komunitare, lidhjeve të forta me 

teknologjinë, problemeve ekonomike të familjeve etj. Rastet e stresit apo problemeve me 

depresionin, ankthi e frika e shtuar janë vetëm disa nga shqetësimet psikologjike me të cilat 

përballen më shpesh se më parë nxënësit. Numri i atyre që kanë shfaqur shqetësime 

psikologjike gjatë pandemisë është rritur. Jo vetëm problemet psikologjike, por edhe ato 

sociale, si dhuna në familje, problemet ekonomike të familjes, papunësia ndikojnë jetët e 

nxënësve. Ndryshimi i rutinës dhe i stilit të jetës dhe shkollës gjatë kësaj periudhe ka sjellë 

shqetësime psikologjike tek nxënësit. Shkollat kanë nevojë jo vetëm për pajisje dhe njohuri, 

por edhe për profesionistë të fushës së psikologjisë dhe punës sociale, të cilët mund të 

mbështesin nxënësit gjatë kësaj periudhe. 

- Shërbimi psiko-social i shkollës duhet të trajnohet lidhur me problemet psiko sociale gjatë 

pandemisë, si dhe të përshtasë planin e punës sipas kushteve. 

- Duhet të zgjerojë mënyrat e ndërveprimit me nxënësit, takime ballë për ballë, takime 

virtuale, bisedës me shkrim (chat), hapjes së një blogu për nxënësit e shkollës për të folur 

për shqetësimet psikologjike dhe mënyrën se si mund të kalohen ato. 

- Duhet të hartojë një kalendar veprimtarish/takimesh për të diskutuar për problemet 

psikologjike e sociale dhe mënyrat e përballimit të tyre. 

- Shërbimi psiko-social i shkollës duhet të ketë rrjetin e tij të bashkëpunëtorëve për të 

plotësuar nevojat e nxënësve, si organizata të shëndetit mendor dhe qëndra që ofrojnë 

shërbime të ndryshme. 

- Të gjithë nxënësit duhet të pajisen me numrin e celularit të së paku një prej stafit të 

shërbimit psiko-social, në mënyrë që nxënësi të mund të komunikojë kurdo me të nëpërmjet 

telefonit në rast urgjence. 

- Shërbimi psiko-social i shkollës duhet të jetë në gatishmëri për të mbështetur 

psikologjikisht nxënësit që mund të jenë në kontakt me virusin apo që janë në karantinë për 

shkak se familjarë të tyre janë në kontakt me virusin.  
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- Në kushtet e numrit të kufizuar të psikologëve dhe orëve të reduktuara, mësuesi kujdestar 

duhet të luajë një rol shumë të rëndësishëm. Për këtë mund të realizohen seanca orientuese 

nga psikologu i shkollës dhe të integrohen në planin e zhvillimit të vazhduar profesional. 

VI.2 Gjithëpërfshirja 
 

- Jo të gjithë nxënësit kanë mundësi të barabarta për t’u angazhuar në procesin mësimor për 

disa arsye: 

o Për shkak të problemeve ekonomike dhe aksesit të kufizuar në pajisje elektronike 

dhe internet. 

o Për shkak të aftësive jo të mjaftueshme për t’u përshtatur me mënyrat e reja të të 

nxënit. 

o Për shkak të mungesës së vëmendjes ndaj nevojave të tyre specifike. 

o Për shkak të zonës gjeografike ku ata jetojnë dhe distancës nga mundësitë dhe 

burimet. 

o Për shkak të aftësisë së kufizuar fizike apo mendore që ata mund të kenë. 

Në fakt, mësimdhënia nuk mund të jetë një proces uniform, por elastik, në përputhje me nevojat 

dhe mënyrat e ndryshme të të mësuarit. Shkolla duhet të identifikojë nevojat specifike që kanë 

nxënës të ndryshëm dhe të gjejë mënyrën më eficente për të trajtuar nevojat e tyre. Për këtë 

arsye shkolla duhet: 

- Të hartojë listën e nxënësve që nuk kanë pasur mundësi të frekuentojnë në mënyrë të 

rregullt procesin mësimor gjatë vitit mësimor 2019-2020 për arsye të ndryshme. Kjo listë 

duhet të ndahet me mësuesit, në mënyrë që të gjithë të bëjnë një plan ndërhyrjeje të 

individualizuar për plotësimin e boshllëqeve të mundshme. 

- Të kryejë vlerësim paraprak të nevojave të tyre në të gjitha lëndët, me qëllim organizimin 

e orëve përsëritëse apo mbështetëse, për të mos pasur hendek në njohuri dhe aftësi për vitin 

mësimor 2020-2021.  

- Në mënyrë të veçantë, sa i takon orëve të praktikës profesionale, të rishikohet mundësia 

për ato aftësi të domosdoshme praktike të nevojshme për t’u ritrajnuar. Kjo është edhe më 

e rëndësishme për profesione të cilat e kanë të domosdoshme prezencën fizike gjatë lëndëve 

të praktikës profesionale.   

- Të kryejë vlerësim paraprak i të gjithë nxënësve që fillojnë mësimin gjatë këtij viti mësimor 

lidhur me pajisjet që kanë në dispozicion, aksesit në internet dhe mënyrës se si sigurohet 

interneti nëpërmjet paketave të kompanive celulare apo nëpërmjet lidhjes fikse. 

- Nisja e diskutimeve me ZVA AKFPA dhe donatorë të ndryshëm për plotësimin e nevojave 

të nxënësve. Koordinimi i përpjekjeve të aktorëve të ndryshëm është tejet i rëndësishëm në 

këtë proces. 

- Të hartojë një plan pune për mbështetjen e nxënësve që kanë mundësi të kufizuara për të 

frekuentuar rregullisht mësimin në klasë dhe në distancë online. 

Nxënësit me nevoja të veçanta: Nxënësit me nevoja të veçanta kanë nevojë për mbështetje 

të posaçme. Pasiguritë dhe rreziqet për ta shtohen ndaj dhe vëmendja ndaj tyre dhe nevojave 

specifike që ata kanë, duhet të jetë më e madhe.  

- Shkolla duhet të ketë një listë të posaçme të nxënësve që kanë nevoja të veçanta. 
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- Të bashkëpunojë me ZVA lidhur me mësues mbështetës. 

- Të trajnojë mësuesit edhe për mënyrën se si duhet menaxhuar procesi mësimor, vlerësimi 

dhe matja e njohurive për këtë grup. 

- Të ruajë kontakte të ngushta me prindërit për të asistuar procesin e të mësuarit. 

- T’u ofrojë mbështetje psiko-sociale të dedikuar. 

- Nëpërmjet shërbimit psiko-social në shkollë t’i afrojë me burime të mundshme në 

komunitetin ku ata jetojnë.  

Përfshirja në proceset vendimmarrëse: Pjesë e komitetit ad hoc janë edhe përfaqësuesit e 

qeverisë së nxënësve. Në mënyrë që pjesëmarrja e tyre të mos jetë formale, por kuptimplotë, 

tregues të qartë duhen përcaktuar nga komiteti ad hoc lidhur me përfshirjen e nxënësve në 

proceset vendimmarrëse.  

Disa tregues mund të jenë: 

- Llojet e informacioneve që janë shpërndarë me nxënësit. 

- Mënyra dhe mediumi (platforma apo email apo telefon) që është ndjekur për informimin e 

nxënësve. 

- Numri i nxënësve të informuar dhe përbërja e tyre sipas gjinisë, aftësisë dhe nevojave, me 

qëllim që të gjithë nxënësit të jenë informuar. 

- Shpeshtësia e informimeve. 

- Personat përgjegjës për informimin e tyre. 

 

VI.3 Komunikimi elektronik me nxënësit 

Ashtu si edhe të gjithë ne, nxënësit kanë nevojë të jenë të informuar mbi: 

- Rregullat e sigurisë, higjienës dhe distancimit social 

- Mënyra se si do të bëhet mësimi dhe platforma 

- Orari 

- Sistemi i vlerësimit 

- Strukturat mbështetëse për problemet e ndryshme të nxënësve 

- Mbështetja psikologjike që ofrohet brenda shkollës 

Komunikimet elektronike me nxënësit duhet të jenë të rregullta dhe informuese. Prezantimi i 

përvojave pozitive dhe nismave apo zhvillimeve e risive teknologjike dhe të tjera mund të jenë 

informacione me rëndësi për mirëqenien psikologjike të nxënësve.  

Komunikimi i përvojave të mira është edhe një mënyrë se si mund të krijohet një klimë pozitive 

dhe bashkëpunuese brenda shkollës dhe të ndikojë pozitivisht sjelljen e nxënësve.  

Nxënësit duhet të marin komunikime të rregullta nga komiteti ad hoc dhe nga qeveria e 

nxënësve.  

Të gjithë nxënësit duhet të kenë një adresë emaili funksionale dhe IT e shkollës mund të ngrejë 

grupe të ndryshme me adresat e emaileve për nivele të ndryshme komunikimi si psh: 

• Grupi i të gjithë adresave, nxënës, mësues, drejtues, bordi i shkollës  

• Grupi i adresave të nxënësve 

• Grupi i adresave të mësuesve  

• Grupi i adresave të prindërve 
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• Grupi i adresave të bashkëpunëtorëve dhe partnerëve të shkollës. 

Përvojat pozitive brenda shkollës mund të ndahen me të gjithë grupet, ndërkohë informacionet 

e dedikuara për nxënësit me një grup tjetër etj. 

 

VI.4 Kompetencat digitale të nevojshme për nxënësit 

Pasi shkolla ka përcaktuar platformën ose, në ndonjë rast, platformat që do të përdoren për 

zhvillimin e mësimin në distancë online, duhet të hartohet një udhëzues i posaçëm për nxënësit 

ku përfshihen detaje lidhur me: 

- Hyrjen në platformë dhe krijimin e llogarisë 

- Ndjekjen e mësimit nëpërmjet platformës 

- Dërgimin e detyrave dhe korigjimin e tyre 

- Vlerësimin e pjesëmarrjes etj. 

- Një adresë email ose nr. telefoni në rast se kanë probleme me aksesin 

Udhëzuesi iu vihet nxënësve në dispozicion nëpërmjet emailit. Javën e parë të mësimit, mësuesi 

kujdestar sigurohet që nxënësit të aftësohen mbi mënyrën se si përdoret platforma dhe 

diskutojnë rreth çështjeve që nxënësit kanë. 

VI.5 Nxitja e angazhimit 

Përvoja e semestrit të dytë të vitit që shkoi na tregoi se një pjesë e nxënësve e humbën interesin 

kur pjesëmarrja e tyre online dhe vlerësimi gjatë asaj periudhe nuk u morën në konsideratë për 

vendosjen e notave përfundimtare. Procesi mësimor duhet të jetë i mirëorganizuar dhe i 

planifikuar qartë dhe nxënësit duhet të jenë të qartë se çfarë pritet prej tyre, me qëllim që të 

arrijnë rezultatet e dëshiruara. Qëndrueshmëria, ndjekja me rigorozitet i planit të bërë për 

arritjen e objektivave mësimore dhe vlerësimit janë shumë të rëndësishme për të ruajtur 

angazhimin konstant të nxënësve. Mësuesit gjithashtu kanë mundësi shtesë për të nxitur 

angazhimin e nxënësve, duke shfrytëzuar për mësimdhënie platforma dhe teknika të reja 

digjitale dhe duke zbatuar teknika e metoda bashkëkohore të vlerësimit formues, si vlerësimi 

në grup, vlerësimi nga bashkëmoshatarët, përdorimi i kuizeve të herëpashershëm, puna me 

grupe, detyrat etj. Të gjitha këto metoda mund të përdoren edhe në rastin e mësimit në klasë, 

ashtu edhe në rastin e mësimit në distancë. Kjo kërkon që mësuesit të trajnohen apo informohen 

në mënyrë të vazhdueshme lidhur me teknikat dhe mënyrat bashkëkohore dhe digjitale të 

mësimdhënies. 

Veçanërisht gjatë mësimdhënies online, monitorimi i pjesëmarrjes është tejet i rëndësishëm. 

VI.6 Roli i qeverisë së nxënësve 

Qeveria e nxënësve është një organizëm me rëndësi të veçantë brenda shkollës. Përfaqësues të 

qeverisë së nxënësve duhet të jenë anëtarë të komitetit ad hoc. Është përgjegjësi e drejtuesve 

dhe mësuesve të shkollës të fuqizojnë qeverinë e nxënësve, me qëllim krijimin e një mekanizmi 
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mbështetës për nxënësit dhe për shkollën në përgjithësi. Disa nga detyrat ku mund të 

angazhohet qeveria e nxënësve kur ka atutoritetin e nevojshëm: 

- Të marrin pjesë në komitetin ad – hoc. 

- Të informojnë nxënësit lidhur me planin e bërë dhe rregullat e sigurisë. 

- Të promovojnë respektimin e masave të higjienës dhe distancimit social dhe të nxisin 

kulturën e respektimit të tyre. 

- Të evidentojnë probleme të nxënësve, si lidhur me higjienën dhe distancimin social, por 

edhe me procesin mësimor, aksesin ndaj teknologjisë dhe internetit etj. 

- Të raportojnë rastet e nevojës për mbështetje psiko-sociale dhe problemeve të tjera të 

nxënësve. 

- Mund të bëhen iniciatorë për eksplorimin e metodave të reja të ndërveprimit digjital, si 

blogje të ndryshme për nxënësit, revistë digjitale të nxënësve, aktivitete digjitale dhe në 

natyrë, etj. 

- Të kujdesen për shmangien e rasteve të bullizmit të mundshëm që mund të vijë për shkak 

të përdorimit të maskës nga nxënësit. 

Të mbajnë kontakt me nxënësit që mund të mungojnë për shkak të përkeqësimit të gjendjes 

shëndetësore, për t’i ndihmuar të mos ndihen të izoluar. 

- Të mbështesin nxënësit e vitit të parë në mënyrë që të ndihen pjesë e shkollës, duke 

shërbyer si mentorë për nxënësit e tjerë, sidomos në lidhje me profesionin. 

- Nxënësit dhe qeveria e tyre mund të jenë bashkëpunëtorë të mirë për nxitjen e angazhimit 

të nxënësve të tjerë në mësim. 

VII. MBËSHTETJA E MËSUESVE DHE E STAFIT 

DREJTUES 
 

Mësuesit, pandemia e COVID-19 i ka vënë përpara një sfide thelbësore adaptuese e 

transformuese, për të cilën nuk ka libër mësuesi të parashkruar që mund të udhëheqë përgjigjet 

e përshtatshme. Duhet që zgjidhjet ndaj situatave në të cilat ndodhemi të hartohen shpejt dhe 

duke patur parasysh kontekstin e nxënësve, të degës ku studiojnë nxënësit dhe të natyrës së 

lëndës së secilit mësues ndërkohë që përgatitemi për fillim vitin 2020-2021. Është e 

rëndësishme që mësuesit të mbështeten gjatë procesit të hartimit dhe zbatimit të procesit 

mësimor të një viti jo të zakontë, në mënyrë që të jetë i zhdërvjellët, t’i përgjigjet nevojave 

ashtu siç shpalosen ato, zgjidhjet pedagogjike t’i adaptohen sfidave arsimore ndërkohë që ato 

shpalosen, me qëllim që të mbështesim arsimimin cilësor të të rinjve që studiojnë në arsimin 

profesional në Shqipëri për këtë vit shkollor.  

Që mësimi në arsimin profesional të jetë efikas, është e domosdoshme që stafi pedagogjik të 

jetë i nivelit të lartë profesional, në mënyrë që të arrijnë të mbështesin të nxënët e nxënësve. 

Kjo është edhe më aktuale për këtë viti shkollor shumë sfidues. Për këtë është e rëndësishme 

të ngrihet e të mirëmbahet një sistem i përshtatshëm teknologjik dhe mbështetjeje.  

Ndërkohë që do të përpiqemi të përfshijmë nxënësit gjatë fillimvitit shkollor, ndodhemi përpara 

së paku tri vështirësive: (1) stresi për shkak të shqetësimit për shëndetin e vetes, të familjes e 

të nxënësve, të pasigurive ekonomike e të ankthit për të ardhmen; (2) vështirësia e rikthimit në 
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shkollë për shkak se shumë nxënës kanë mbetur prapa e kanë harruar shumë prej koncepteve 

të trajtuara një vit më parë – dhe nevojës që mësuesit t’i ndihmojnë të arrijnë aty ku duhet të 

jenë brenda një kohe të shkurtër dhe (3) aksesi në infrastrukturën e duhur teknologjike dhe 

aftësitë pedagogjike e digjitale për t’i përdorur ato.  

Suksesi i nxënësve do të varet thellësisht nga marrëdhënia e afërt me mësuesit. Kjo është edhe 

më e vërtetë për nxënësit me prejardhje vulnerabël, të cilët mund të kenë krijuar hendeqe më 

të thella se bashkëmoshatarët, për shkak të mungesës së aksesit të vazhdueshëm në internet 

gjatë mbylljes së vitit të shkuar shkollor dhe mund të mos kenë ndërtuar strategji të nxëni apo 

motivim për të nxënë në mënyrë individuale. Impakti i kombinimit të vështirësive ekonomike 

me mbylljen e shkollës është shumë i fortë për nxënësit më të varfër. Ndaj mësuesit duhet të 

pajisen me disa aftësi si të mbajnë marrëdhënie të afërta me nxënësit, duke i nxitur të mësojnë 

në një mjedis të sigurtë të të nxënit.  

Për të adresuar këto sfida, sugjerohen tri parime kryesore për të fuqizuar efikasitetin e mësuesve 

menjëherë, si dhe për t’u shfrytëzuar si mundësi për përmirësim afatgjatë: 

 

VII.1 Mbështetja pedagogjike e mësuesve për të siguruar efikasitetin në 

mësimdhënie 

 

Mësuesit duhet të kryejnë një vlerësim diagnostikues të nxënësve, me qëllim që të identifikojnë 

cilat janë kompetencat dhe aftësitë kyçe që nxënësi mund të mos ketë përfituar apo mund të 

ketë harruar, të cilat duhet të rindërtohen, si dhe të vërë re shenja për rrezikun e braktisjes së 

shkollës. Mësuesit duhet të mbështeten profesionalisht për të ndërmarrë hapa për rikuperimin 

e këtyre kompetencave në mënyrë efikase, më parë se të fillojë me kompetencat e pritshme të 

vitit aktual, me qëllim plotësimin e boshllëqeve të pritshme.  

Në kushtet kur ekziston mundësia e kombinimit të disa skenarëve për organizimin e procesit 

mësimor, në klasë, online apo e kombinuar, duhet të mbështetet edhe zhvillimi i aftësive e tyre 

për t’u përshtatur dhe mësuar aftësitë e shkathtësitë e nevojshme digjitale, si për organizimin, 

planifikimin dhe ofrimin e mësimdhënies.  

Është thelbësore të lehtësohet procesi i bashkëpunimit profesional për mësuesit në nivel 

shkolle. Për këtë: 

- Në bashkëpunim me drejtuesit e ekipeve lëndore, koordinatorët e zhvillimit profesional 

të hartojnë një kalendar për veprimtari të zhvillimit profesional brenda shkollës dhe 

informohen në vijimësi për mundësinë e trajnimit nga agjenci apo aktorë të tjerë. 

- Koordinatorët e zhvillimit profesional të hartojnë një kalendar për mbështetjen e 

mësuesve të rinj. 

- Të ngrihet një grup whatsapp që siguron shpërndarjen e informacioneve në kohë reale 

për mësuesit sipas nevojave. 
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- Të mblidhen nevojat e vetëdeklaruara të mësuesve për zhvillim profesional, sidomos 

për përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie. 

- Në bashkëpunim me AKAFPK, të ngrihet një rrjet i koordinatorëve të zhvillimit 

profesional, ku të mund të ndahen informacione për trajnime të mundshme online, 

sidomos për koncepte thelbësore pedagogjike, të nevojshme për mësuesit e mundshëm 

të rinj të punësuar për këtë vit shkollor, të ngjashme me trajnimin 24-ditor.  

- Të lehtësohet ndërtimi i bashkëpunimit mes këtij rrjeti dhe donatorëve të arsimit 

profesional, me qëllim rritjen e kapaciteteve të shkollave për të ofruar zhvillim të 

përshtatshëm profesional për mësuesit. 

- Të lehtësohet ngritja e rrjeteve profesionale virtuale për mësuesit dhe instruktorët e 

arsimit profesional për mbështetjen profesionale mes kolegësh. Për këtë të incentivohen 

mësuesit që të marrin pjesë aktivisht dhe cilësisht duke kompensuar me lehtësim të 

ngarkesës mësimore.  

-  Mësuesit e kulturës së përgjithshme rekomandohet të jenë aktiv në rrjetet profesionale 

nën drejtimin e drejtorive rajonale arsimore, por, duke gjykuar mbi specifikat që ka 

AFP, rekomandohet të organizohen në komunitete praktike për të ndarë eksperienca, 

qofte dhe në distancë.  

 

VII.2  Mbështetja teknologjike e mësuesve për të siguruar efikasitetin në 

teknologji.  
 

Përpos aksesit në teknologji, mësuesit duhet të mbështeten profesionalisht për ta përdorur atë 

në mënyrë efikase. Përpos udhëzimeve të shpejta si të kryhen veprime bazike të domosdoshme 

(psh. si të ngarkojmë një dokument në email), mësuesit kanë nevojë për strategji pedagogjike 

të ndryshme, për të cilat duhet të ofrohen trajnime online dhe videotutoriale të mundshme që 

janë hartuar edhe gjatë periudhës së karantinës.  

- Është thelbësore të krijohen katalogë virtualë të burimeve cilësore në të njejtën linjë me 

kompetencat kyçe të kërkuara që mund të përdoren për mësim. Për këtë, rrjetet 

profesionale sipas lëndëve mund të lehtësojnë procesin. Kjo mund të jetë një mënyrë 

për të lehtësuar aksesin në materiale mësimore kuptimplota dhe të vlefshme për 

nxënësit dhe mësuesit.  

- Nëse kjo nuk është e mundur, donatorët mund të shërbejnë si iniciatorë të ndërtimit të 

një dokumenti burimor, që mund të pasurohet në mënyrë të vazhdueshme.  

- Krijimi i një klime mbështetëse me rrugë të hapura komunikimi për të lehtësuar 

kërkimin e mbështetjes së dedikuar në rast nevoje. 

- Krijimin e një rrjeti mbështetës mes mësuesve me aftësi të ndryshme digjitale me qëllim 

shkëmbimin e përvojave dhe problematikave, si në përdorimin e platformave e 
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teknikave digjitale, edhe në aplikimin e metodologjive të dedikuara ndaj mësimit në 

distancë. 

Në rastin e skenarëve që përfshijnë përdorimin e teknologjisë, është e rëndësishme që ofruesit 

të zhvillojnë dhe funksionin e mbështetjes së përdoruesve. Për këtë, shkolla nënkontrakton këtë 

shërbim, ose ua cakton këtë detyrë mësuesve me kompetenca më të avancuara në TIK. Më 

poshtë janë detyrat që një person me këtë rol mund të kryejë:  

 

Roli i mbështetjes TIK: 

- Të mbështesë me zgjidhje dhe sugjerime në lidhje me teknologjinë që nevojitet për 

mësimin në distancë apo të kombinuar 

- Të ndihmojë përdoruesit të qasjen në platforma dhe zgjidhje TIK 

- Të organizojë sesione trajnimi të shkurtra për grupe përdoruesish mbi zgjidhjet TIK të 

institucioneve 

- Të ndihmojmë me zgjidhjen e problematikave me pajisjet apo infrastrukturën e shkollës  

- Të kujdeset për platformat e përzgjedhura nga institucionet 

- Te jete i disponueshëm gjatë gjithë turneve të zhvillimit të mësimit 

- Të ketë qasje dhe njohuri nga platformat të cilat institucionet do të përdorin 

- Të orgnaizojë infrastrukturën TIK të shkollës  

- Të ketë infrastrukturën e nevojshme, Laptop, Telefon Smart, Internet  

- Mundësisht mos të jetë i përfshirë në procesin e mësimdhënies 

 

VII.3. Mbështetja psikologjike e mësuesve për të siguruar efikasitetin e 

duhur  

Përpos sigurisë për vendin e punës dhe për rrogën, është e rëndësishme të theksohet motivimi 

i mësuesve për të minimizuar ngarkesen e tyre emocionale. Jo vetëm mënyra e tyre e punës ka 

ndryshuar, duke rritur nivelin e përgjigjësive dhe nevojës së theksuar për t’u adaptuar me 

ndryshimet e shpejta dhe për një vëmendje më të madhe ndaj nevojave të nxënësve, por edhe 

jeta e tyre familjare mund të ketë ndryshuar gjithashtu. Të qenurit të ekspozuar përditë ndaj 

kontakteve të shumta dhe vëmendja e shtuar ndaj masave mbrojtëse për të mos u infektuar, 

ripërshtatja e detyrave brenda familjes veçanërisht ata që kanë fëmijë të vegjël, apo të moshuar 

janë sfida me të cilat përballen mësuesit, të cilat natyrshëm ndikojnë mirëqenien e tyre 

psikologjike.  

Rekomandohet: 

- Të ndërtohet një rrjet i psikologëve të shkollës, të cilët të kenë fokus edhe mbështetjen 

psikologjike të mësuesve në këtë proces mësimor sfidues 

- Të krijohen mundësi për grupe mbështetjeje të profesionistëve me njëri-tjetrin, si 

mekanizëm lehtësues dhe mbështetës.  

VII.4  Lidershipi në shkollë 
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Në të gjitha këto procese, lidershipi i shkollës është kyç dhe duhet të mbështetet nëpërmjet 

strukturave të rrjeteve profesionale për lidership, si mënyrë për të rindërtuar më mirë procesin, 

pra për të rritur cilësinë dhe barazinë në shkollë. 

Ambienti duhet të jenë rregulluar në mënyrë të tillë që metodat e demonstrimit të kompetencës 

korrespondojnë sa më shumë që të jetë e mundur me detyrat reale të punës dhe proceset e 

punës, duke bërë të mundur vlerësimin e aftësive profesionale.  

Nëse edhe kjo nuk është e mundur, demonstrimi dhe vlerësimi i kompetencës profesionale 

duhet të shtyhen. 
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Aneks 1. Platforma me materiale mesimore 
Platforma në gjuhën Shqipe 

Platforma Linku Si aksesohet Pagesa 

Portali Agjencisë Kombëtare për AFP dhe Kualifikim 

• Ofron materiale mbështetëse për shkollat e mesme profesionale; 

• Materiale janë të shkarkueshme pa pagese; 

• Materialet ofrohen në version narrativ. 

www.akafp.gov.al 

 

Materialet gjendet nën kategorinë: Dokumente 

Kurrikulare -> Materiale Mësimore Mbështetëse 

Linku: 

http://www.akafp.gov.al/index.php/dokumente-

kurrikulare/materiale-mesimore/ 

Pa pagesë 

MesoVET 

• Ofron materiale mësimore për shkollat e mesme profesionale, në 

format interaktiv, video, tekst dhe lojëra; 

• Mundëson mënyra të ndryshme vlerësimi; 

• Mundëson krijimin e forumeve për komunikim; 

• Mundëson hedhjen e materialeve mësimore në format interaktiv; 

• Mundëson dokumentimin e veprimtarisë mësimore.  

www.mesovet.al 

 

 

Për të pasur akses në materialet mësimore 

kontakto suportin: 

info@mesovet.al 

 

Në këtë link gjendet një databazë me të gjitha 

materialet e aksesueshme sipas lendeve dhe 

moduleve:  

https://drive.google.com/file/d/1I59tPN-

DmfVMG5fzprqEEdZ_3izEI2LG/view?usp=shari

ng 

 

Kjo databazë do të përditësohet çdo javë. 

Platformë pa pagesë 

Akademia.al 

• Ofron materiale mësimore për shkollat e mesme 

www.akademia.al 

 

Për të pasur akses në platformë regjistrohu online 

në linkun: 

https://paneli.akademia.al/signup 

Prisni konfirmimin nga suporti 

Platformë pa pagesë 

RTSH Shkollë 

• Stacioni televiziv, i cili ofron video shpjeguese nga mësuesit sipas 

programit të shkollës; 

• Videot transmetohen 2 herë në ditë, sipas orareve të përcaktuara 

nga televizioni;  

- - - 

Display Albania 

• Kanal në YouTube, i cili ofron videot e RTSH Shkollë të cilat 

mund të aksesohen në çdo moment nga nxënësit 

 

https://www.youtube.co

m/c/DisplayAlbania/vid

eos 

- - 

Shkëmbim AFP 

• Faqe në Facebook, ku janë krijuar 3 grupe për 3 drejtime të 

ndryshme të AFP; 

https://www.facebook.c

om/Shkembim-AFP-

1731618570244842/?re

f=page_internal 

Shkëmbim Hotelri – 

https://www.facebook.com/groups/132001667482

634 

- 

http://www.akafp.gov.al/
http://www.akafp.gov.al/index.php/dokumente-kurrikulare/materiale-mesimore/
http://www.akafp.gov.al/index.php/dokumente-kurrikulare/materiale-mesimore/
https://mesovet.al/
mailto:info@mesovet.al
https://drive.google.com/file/d/1I59tPN-DmfVMG5fzprqEEdZ_3izEI2LG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I59tPN-DmfVMG5fzprqEEdZ_3izEI2LG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I59tPN-DmfVMG5fzprqEEdZ_3izEI2LG/view?usp=sharing
http://www.akademia.al/
https://paneli.akademia.al/signup
https://www.youtube.com/c/DisplayAlbania/videos
https://www.youtube.com/c/DisplayAlbania/videos
https://www.youtube.com/c/DisplayAlbania/videos
https://www.facebook.com/Shkembim-AFP-1731618570244842/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Shkembim-AFP-1731618570244842/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Shkembim-AFP-1731618570244842/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Shkembim-AFP-1731618570244842/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/groups/132001667482634
https://www.facebook.com/groups/132001667482634
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• Grupet ofrojnë materiale mësimore për mësuesit e shkollave 

profesionale; 

•  Mundësi shkëmbimi eksperiencash dhe informacionesh mes 

mësuesve.  

Shkëmbim Ekonomi – 

https://www.facebook.com/groups/376756476080

302 

Shkëmbim Termo – Hidraulika – 

https://www.facebook.com/groups/204813005875

2132/ 

 

Platforma në gjuhë të huaj 

Platforma Linku Si aksesohet Pagesa 

CISCO NetAcad 

• Ofron kurse dhe materiale për profilin TIK; 

• Lejon vlerësimin online të nxënësve; 

• Ofron certifikim industrial në përfundim të kursit; 

• Ofron kurse të cilat mund të ndiqen pa pagesë nga nxënësit dhe pa 

nevojën e mësuesit; 

• Ofron kurse më të avancuara që kërkojnë prezencën e mësuesit të 

certifikuar si instruktor; 

• Shkollat të cilat kanë mësues të certifikuar si instruktorë CISCO, 

kanë akses në shumëllojshmëri kursesh në varësi të nivelit të 

certifikimit 

• Kurset janë në gjuhë të huaja (të ndryshme)  

www.netacad.com Për të pasur akses në kurset pa pagesë akseson 

linkun më poshtë, zgjedh kursin e dëshiruar dhe 

klikon “Enroll Now” 

https://www.cisco.com/c/m/en_sg/partners/cisco-

networking-academy/index.html 

 

Për të aksesuar kurset me pagesë atëherë 

instruktorët e certifikuar regjistrojnë nxënësit në 

platformë. 

Platforme pa pagesë për 

nxënësit 

Khan Academy 

• Ofron materiale dhe kurse për nxënësit e shkollave të mesme; 

• Nxënësit mund të aksesojne kurset individualisht dhe/apo nën 

mbikëqyrjen e mësuesit; 

• Certifikim në përfundim të kursit; 

• Kurset ofrohen në gjuhë të huaj. 

 

www.khanacademy.org Për të pasur akses në platformë regjistrohu online 

në linkun: 

https://www.khanacademy.org/signup?isteacher=1 

Platformë pa pagesë 

TED-Ed 

• Ofron materiale mësimore për lëndë dhe mosha të ndryshme; 

• Materialet janë të organizuara në formë video – tutoriale; 

https://ed.ted.com/ Për të pasur akses në platformë, regjistrohu online 

në linkun: 

https://auth.ted.com/users/new?referrer=https%3A

%2F%2Fauth.ted.com%2Fmultipass%2Fauth%2Ft

eded%3Fcallback%3Dhttps%3A%2F%2Fed.ted.c

om%2Fsessions%2Fcallback 

Platformë pa pagesë 

British Council – English Online Learning 

• Oron kurse dhe materiale online për përmirësimin e gjuhës angleze; 

https://learnenglish.briti

shcouncil.org/ 

Për të aksesuar kurset, klikoni në në linkun: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/courses

Pa pagesë për kurse të 

caktuara 

https://www.facebook.com/groups/376756476080302
https://www.facebook.com/groups/376756476080302
https://www.facebook.com/groups/2048130058752132/
https://www.facebook.com/groups/2048130058752132/
http://www.netacad.com/
https://www.cisco.com/c/m/en_sg/partners/cisco-networking-academy/index.html
https://www.cisco.com/c/m/en_sg/partners/cisco-networking-academy/index.html
http://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/signup?isteacher=1
https://ed.ted.com/
https://auth.ted.com/users/new?referrer=https%3A%2F%2Fauth.ted.com%2Fmultipass%2Fauth%2Fteded%3Fcallback%3Dhttps%3A%2F%2Fed.ted.com%2Fsessions%2Fcallback
https://auth.ted.com/users/new?referrer=https%3A%2F%2Fauth.ted.com%2Fmultipass%2Fauth%2Fteded%3Fcallback%3Dhttps%3A%2F%2Fed.ted.com%2Fsessions%2Fcallback
https://auth.ted.com/users/new?referrer=https%3A%2F%2Fauth.ted.com%2Fmultipass%2Fauth%2Fteded%3Fcallback%3Dhttps%3A%2F%2Fed.ted.com%2Fsessions%2Fcallback
https://auth.ted.com/users/new?referrer=https%3A%2F%2Fauth.ted.com%2Fmultipass%2Fauth%2Fteded%3Fcallback%3Dhttps%3A%2F%2Fed.ted.com%2Fsessions%2Fcallback
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/courses?_ga=2.16317105.601418589.1598352970-1516624890.1598352970
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• Ofron mundësinë e testimit online për të përcaktuar nivelin e gjuhës 

së nxënësve. 

?_ga=2.16317105.601418589.1598352970-

1516624890.1598352970 

PhET Interactive Simulations 

• Ofron mundësinë e të mësuarit nëpërmjet simulimit; 

• Nxënësit mund të mësojnë duke luajtur me avatarin e tyre;  

• Ofron materiale për lëndë shkencore si Matematikë; Biologji; Kimi; 

etj.  

https://phet.colorado.ed

u/ 

Për të aksesuar materialet klikoni linkun: 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/browse 

Platformë pa pagesë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/courses?_ga=2.16317105.601418589.1598352970-1516624890.1598352970
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/courses?_ga=2.16317105.601418589.1598352970-1516624890.1598352970
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/browse
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Aneks 2. Kartela e kategorizimit të shkollave sipas skenarit A 
 

Kartela e kategorizimit të shkollave sipas skenarit A  
(mësim në institucion në kushtet e distancimit fizik) 

 

Me qëllim për tu ardhur në ndihmë shkollave në realizimin e skenarit A për vitin e ri 

shkollor 2020-2021 në perputhje me burimet infrastrukturore dhe njerëzore po 

parashtrojmë disa kritere kategorizimi. 

 

Metodologjia 

Për të marrë vendimin e zhvillimit të mësimit në institucion në kushtet e distancimit fizik, 

nevojitet të ndiqen disa hapa të cilat konsistojnë në vlerësimin e kapaciteteve infrastrukturore 

dhe të burimeve njerëzore që secila shkollë ka në dispozicion. Para shtjellimit të secilit prej 

hapave, kemi renditur disa parime të cilat duhen patur parasysh.  

 

1. Vlerësimi i kapaciteteve infrastrukturore 

 

Për çdo ambient në shkollë (klasa, laboratore, infoteka, baza prodhimi etj.) llogaritet fillimisht 

numri optimal i personave që mund të qëndrojnë në atë ambient/klasë. Duke konsideruar një 

planimetri të rregullt, ky numër llogaritet si ‘sipërfaqja totale e ambientit’ pjesëtuar me 2.5 m2. 

Vendosja e nxënësve në klasa bëhet duke i ndarë në grupe, sipas renditjes në regjistër deri kur 

plotësohet kapaciteti i klasës. Pasi plotësohet numri maksimal i nxënësve të lejuar kalohet në 

ambientin/klasën tjetër.  

 

- Kapacitetet për zhvillimin e orëve teorike 

Pas llogaritjes së numrit optimal të nxënësve që mund të zhvillojnë mësimin në secilën klasë, 

duke patur ne konsiderate oret e teorise te planifikuara ne programet mesimore  përcaktohet 

nëse numri i klasave është i mjaftueshëm për të kryer mësimin në një turn (si në kushte normale 

me orë mësimore 45 minuta) apo duhen shtuar turnet dhe kaluar në systemin me 30 minuta ora 

Parimet e kategorizimit: 

1. Për të ruajtur distancimin fizik nevojitet një sipërfaqje 2,5 m2 për person të pranishëm 

në klasë (mësues dhe nxënës).  

2. Si klasa mund të përshtaten edhe ambiente të tjera të shkollës, si p.sh: 

biblioteka/infoteka, laboratorët, palestra etj. 

3. Për llogaritjen e kapaciteti maksimal të nxënësve në shkollë mund të konsiderohet edhe 

kapaciteti ekstra që fitohet nga ndjekja e praktikës në biznes.  

4. Nuk ka kufi maksimal nxënësish për klasë, kjo varet totalisht nga kapacitetet 

infrastrukturore të shkollës dhe madhësia e klasave. 

5. Ne rastin e shkollave me dy ose 3 turne prioriteti  percaktohet sipas udhezimeve te 

AKAFP&K per vitin shkollor 2020-2021. 
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mësimore. Për të marrë këtë vendim duhen konsideruar edhe ambientet e tjera në shkollë, të 

cilat mund të përshtaten në klasa. Koha gjatë të cilës këto ambiente mund të jenë të lira gjatë 

javës llogaritet si në pikën tjetër. 

 

Dhe në rast mësimi me dy apo më shumë turne bëhet vendosja e nxënësve në klasa duke i ndarë 

në grupe, sipas renditjes në regjistër deri kur plotësohet kapaciteti i klasës. Pjesa tjetër e 

nxënësve kalon në një klasë/ambient tjetër ose në një turn tjetër. 

 

- Kapacitetet për zhvillimin e orëve të praktikës profesionale 

Pas llogaritjes së numrit optimal të nxënësve që mund të zhvillojnë mësimin praktik në 

ambientet përkatëse (laboratore, infoteka, baza prodhimi), duke patur ne konsiderate oret e 

praktikes profesionale te planifikuara ne programet mesimore, mund të vlerësohet nëse mësimi 

mund të zhvillohet në të njejtën kohë për të gjithë klasën apo duke e ndarë klasën në më shumë 

grupe, të cilat ndjekin mësimin në ditë të ndryshme apo në turne të ndryshme, në varësi të 

hapësirave në dispozicion.  

Më pas llogaritet koha gjatë së cilës ambientet që përdoren për zhvillimin e orëve praktike do 

jenë të zëna gjatë javës. Pjesën tjetër të kohës, ambientet të cilat mund të përshtaten në klasa 

mund të shfrytëzohen për zhvillimin e orëve teorike.  

 

2. Normat e stafit mësimor dhe nevoja për mësues shtesë 

Përveç kapaciteteve fizike (numrit të klasave), vendimi për të bërë mësim me një apo më shumë 

turne merret duke konsideruar edhe numrin e mësuesve të disponueshëm në çdo shkollë dhe 

plotësimit të tyre me norma të plota dhe maksimumin e normave shtesë që mund t’i jepet dhe 

paguhet në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse.  

Në rastin e mësimit me një turn ku orët mësimore janë normale 45 minutëshe, llogaritja e 

normës mësimore është në perputhje me udhëzimin nr.28 dt 14.10.2019. 

Në rastin e mësimit me 2 ose 3 turne kur orët mësimore janë 30 minutëshe: 

Normat mësimore rillogariten në bazë të minutave. Për të llogaritur normën e re, minutat totale 

të orëve të secilit mësues pjestohen me 45 (p.sh nëse një mësues kishte 18 orë 45 minutëshe në 

vitin e kaluar akademik dhe tani kërkohet të zhvillojë 36 orë 30 minutshe, ngarkesa e rishikuar 

është (36 orë * 30 min)/45 min = 24 orë për efekt ngarkese. Persa i përket orëve shtesë ato do 

të llogariten për efekt të pagesës në 45 minutëshe.  

Në rastin kur nevojat nuk plotësohen së brendshmi atëherë bëhët kërkesë për mësues shtesë me 

kohë të pjesëshme. Shkolla përcakton nevojën për staf shtesë duke konsideruar që orët 

suplementare janë maksimumi 30% e normës. 

Skenarët mund të jenë fleksibël sepse zbatimi i tyre në shkolla mund të varet nga situata 

lokale e pandemisë së COVID- 19 ose nga situata që mund të krijohen në shkolla të veçanta. 

Kjo nënkupton që të tre skenarët mund të zbatohen në të njëjtën kohë në të gjithë vendin, në 

varësi të situatave përkatëse të shkollave, qyteteve apo të vendit tonë. Disa shkolla mund të 

kombinojnë edhe variantet brenda një skenari në varësi të numrit të nxënësve që kanë në 

klasa.  
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Shembull 1. Mësim me një turn 

Shkolla Industriale Pavarësia me 615 nxënës. 

 

 

 

Drejtimi 

 

 

Kapacitetet 

Klasa X Klasa XI Klasa XII Klasa XIII Shkolla gjithsej 

Nxënës Nr. 

klasash 

Nxënës Nr. 

klasash 

Nxënës Nr. 

klasash 

Nxënës Nr. 

klasash 

Nxënës Nr. 

klasash 

Elektroteknikë 30 2 25 2 23 2 23 2 101 8 

T.I.K 42 3 32 2 43 3 34 2 151 10 

Mekanikë 47 3 30 2 31 2 47 3 155 10 

Termohidraulikë 25 2 26 2 19 1 16 1 86 6 

SH.M.T. 27 2 27 2 30 2 38 3 122 9 

Gjithsej 171 12 140 10 146 10 158 11 615 43 

 

Numri i klasave teori:     30 klasa 

Sipërfaqja mesatare e klasave:   40 m2 

Numri I klasave praktike:    13 laboratore 

Sipërfaqja mesatare e laboratoreve:   75 m2 

Numri i ambienteve të tjera  

që mund të përshtaten si klasa:   13 ambiente 

numri I nxeensve qe zhvillojne praktika ne biznes  115 nxenes  

Numri optimal i personave në klasë:  40 m2/ 2.5 m2= 16 persona (Pra 15 nxënës 

dhe 1 mësues). 

Numri optimal i personave në laboratore: 75 m2/ 2.5 m2= 30 persona (Pra 29 

nxënës dhe 1 mësues). 

 

Numri i mësuesve (të brendshëm):   

• Mësues të kulturës profesionale   28 

• Mësues të kulturës së përgjithshme  21 

Gjithsej       49 

 

Konkluzion: Në kete shkollë nuk është i nevojshëm zhvillimi i mësimit me dy turne. 

Shkolla ka numër mësuesish dhe kapacitete fizike të mjaftueshme për të përballuar 

zhvillimin e mësimit me një turn.  

 

Shënim: Nevojitet të bëhet një përllogaritje e normave mësimore për cdo mësues në mënyrë 

që të merret përfundimisht ky vendim.  
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Shembulli 2. Mësim me dy turne  

Shkolla ‘Hamdi Bushati’ me 709 nxënës. 

 

 

 

Drejtimi 

 

Kapacitetet 

Klasa X Klasa XI Klasa XII Klasa XIII Shkolla gjithsej 

Nxënës Nr. 

klasash 

Nxënës Nr. 

klasash 

Nxënës Nr. 

klasash 

Nxënës Nr. 

klasash 

Nxënës Nr. 

klasash 

Tekstil-

Konfeksion 

20 2 15 1 29 3 12 1 76 7 

Ekonomi-

Biznes 

36 3 49 4 35 3 19 2 139 12 

Hoteleri-

Turizëm 

135 12 146 13 153 14 60 5 494 44 

Gjithsej 191 17 210 18 217 20 91 8 709 63 

 

Numri i klasave:      26 klasa 

Sipërfaqja mesatare e klasave:    30 m2 

Numri I klasave praktike:    6 laboratore 

Sipërfaqja mesatare e laboratoreve:   28.3 m2 

Numri i ambienteve të tjera      

që mund të përshtaten si klasa:                6 ambiente 

Numri optimal i përsonave në klasë:  30 m2/ 2.5 m2= 12 persona (Pra 11 

nxënës dhe 1 mësues). 

Numri optimal i personave në laboratore: 28.3 m2/ 2.5 m2= 11 persona (Pra 10 

nxënës dhe 1 mësues). 

 

Numri i mësuesve (të brendshëm):      

• Mësues të kulturës profesionale   16 

• Mësues të kulturës së përgjithshme  19 

Gjithsej       35 

 

Në tabelë paraqitet numri i nxënësve sipas klasave dhe drejtimit dhe shpërndarja e tyre në klasa 

(fizike) bazuar në të dhënat e mësipërme (kapaciteti për klasë = 11 nxënës). Meqënëse disa 

klasa janë më të mëdha se të tjerat (sipërfaqja 30 m2 është marrësi mesatare), në disa raste 

kapaciteti i klasave është llogaritur pak më i madh se për 11 nxënës (+ 2-3 nxënës). 

 

Konkluzion: Nga llogaritjet e paraqitura në tabelë rezulton se në shkollën ‘Hamdi 

Bushati’ nevojiten 63 klasa për të kryer mësimin në bazë të rregullave të vendosura, 

krahasura me 26 klasa që shkolla ka aktualisht apo 32 ambiente, duke përfshirë edhe 

hapësirat e tjera që mund të shfrytëzohen si klasa. Pra, numri i nevojshëm i klasave është 
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thuaj dyfish i atyre të disponueshme. Në këto kushte, edhë në rast se shkolla do të mund 

të fitonte hapësira nga kryerja e praktikës në biznes, meqënëse nxënësit do të jenë 

gjithsesi një pjesë të kohës në shkollë, nevojitet që mësimi të bëhet minimalisht me dy 

turne. 

 

Shënim: Nevojitet të bëhët një përllogaritje e normave mësimore për cdo mësues në mënyrë 

që të merret përfundimisht ky vendim.  
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Aneks 3: Të dhënat për kapacitetet infrastrukturore dhe njerëzore që 

disponojnë shkollat profesionale publike 
 

TE DHENAT PER KAPACITETET INFRASTRUKTURORE DHE NJEZORE QE 

DISPONOJNE SHKOLLAT PROFESIONALE PUBLIKE 

 

TABELA 1: Nxenes te rregjistruar ne Shkollat profesionale publike 

Nr Emertimi I shkolles vendodhja 
Klasa X 

Klasa e 

XI 

Klasa e 

XII 

Klasa 

e XIII 

totali 

nxenes  

1 Arben broci Shkodër 112 135 116 152 515 

2 Shkolla Teknike Pyjore Kolë Margjini Shkodër 14 23 28 26 91 

3 Hamdi Bushati Shkodër 195 210 217 91 713 

4 Shkolla Profesionale Ndre Mjeda Shkodër 21 51 34 42 148 

5 Shkolla Profesionale Kolin Gjoka Lezhë 97 135 131 140 503 

6 Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti Dibër 42 60 59 72 233 

7 Shkolla Hoteleri -Turizem Tiranë 236 297 269 184 986 

8 Shkolla Teknike Ekonomike Tiranë 157 198 223 234 812 

9 Shkolla Ndertimit Karl Gega Tiranë 279 295 269 264 1107 

10 Shkolla Teknike Elektrike Gjergji Canco Tiranë 256 195 179 194 824 

11 Shkolla Profesionale Bujqesore Kamez Tiranë 369 420 389 435 1613 

12 Shkolle profesionale Hermann Gmeiner Tiranë 72 88 62 60 282 

13 

Shkolla e Mesme Kombetare Agrobiznesit 

Golem 
Tiranë 

39 43 25 26 133 

14 14.Shkolla e Mesme 26 Marsi Golem Tiranë 48 23 30 16 117 

15 Shkolla Profesionale Beqir Çela Durrës 294 374 327 314 1309 

16 Shkolla e Mesme Teknologjike Hysen Çela Durrës 251 297 338 298 1184 

17 Shkolla Ali Myftiu Elbasan 176 192 207 163 738 

18 Shkolla Sali Ceka Elbasan 117 157 149 137 560 

19 Shkolla Mihal Shahini, Cërrik Elbasan 34 22 25 18 99 

20 Shkolla Petro Sota Fier 187 171 197 159 714 

21 

Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu 

(Çlirim) 
Fier 

14 47 46 60 167 

22 Shkolla Mekanike Bujqesore, Lushnje Fier 136 137 104 94 471 

23 Shkolla e mesme profesionale Kristo Isak Berat 40 53 59 40 192 

24 Shkolla Stiliano Bandilli Berat 47 65 85 86 283 

25 

Shkolla e Mesme Profesionale TIK 

Fan.S.Noli 
Korçë 

26 51 58 45 180 

26 Shkolla Isuf Gjata Korçë 26 23 37 34 120 

27 Shkolla e Ndërtimit, Korçë Korçë 50 41 39 39 169 

28 Shkolla Teknike Profesionale Demir Progri Korçë 27 44 40 44 155 

29 Shkolla Agrobiznesit Irakli Terova Korçë 36 39 44 67 186 
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30 Shkolla Tekniko-Profesionale Enver Qiraxhi,  Korçë 63 64 66 69 262 

31 Shkolla Industriale Pavaresia Vlorë 156 140 146 158 600 

32 Shkolla Tregtare Vlorë 83 107 85 80 355 

33 

Shkolla Teknike Ekonomike Hoteleri-

Turizem Antoni Athanas 

Vlorë 

22 36 52 45 155 

34 Shkolla Profesionale Thoma Papapano Gjirokaster 34 32 38 41 145 

35 E mesme Industriale Rubik Rubik 14 16 24 25 79 

36 Havzi Nela Kukës 26 15 14 13 68 

totali   3796 4296 4211 3965 16268 

 

TABELA.2 Numri i  nxenesve, klasave, laboratoreve dhe siperfaqja e tyre sipas shkollave 

Shkolla N
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ri

 i
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01.Arben broci 515 44 2441.7 41 2000 55.5 48.8 

02.Shkolla Teknike Pyjore Kolë 

Margjini 
91 10 390.1 8 469.4 39.0 58.7 

03.Hamdi Bushati 713 26 780 6 170 30.0 28.3 

04.Shkolla Profesionale Ndre 

Mjeda 
148 12 516 8 258 43.0 32.3 

05.Shkolla Profesionale Kolin 

Gjoka 
503 19 814 8 336 42.8 42.0 

06.Shkolla e Mesme 

Profesionale Nazmi Rushiti 
233 29 900 8 236 31.0 29.5 

07.Shkolla Hoteleri -Turizem 
986 12 660 8 638 55.0 79.8 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 812 24 837 8 192 34.9 24.0 

09.Shkolla Ndertimit Karl Gega 
1107 42 1693 7 84 40.3 12.0 

10.Shkolla Teknike Elektrike 

Gjergji Canco 
824 29 1369 13 841 47.2 64.7 

11.Shkolla Profesionale 

Bujqesore Kamez 
1613 19 2049 12 541 107.8 45.1 

12.Shkolle profesionale 

Hermann Gmeiner 
282 7 336 5 240 48.0 48.0 

13.Shkolla e Mesme Kombetare 

Agrobiznesit Golem 
133 14 700 9 630 50.0 70.0 

14.Shkolla e Mesme 26 Marsi 

Golem 
117 19 783.75 3 123.75 41.3 41.3 

15.Shkolla Profesionale Beqir 

Çela 
1309 22 1056 14 892 48.0 63.7 

16.Shkolla e Mesme 

Teknologjike Hysen Çela 
1184 23 1288 12 764.9 56.0 63.7 

17.Shkolla Ali Myftiu 
738 

27 1010 6 220 37.4 36.7 

18.Shkolla Sali Ceka 
560 

32 1386 19 498 43.3 26.2 

19.Shkolla Mihal Shahini, 

Cërrik 
99 

10 375 8 315.9 37.5 39.5 

20.Shkolla Petro Sota 
714 

25 1147 16 1092 45.9 68.3 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore 

Rakip Kryeziu (Çlirim) 
167 19 752 5 488 39.6 97.6 

22.Shkolla Mekanike 

Bujqesore, Lushnje 
471 15 600 3 120 40.0 40.0 
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23.Shkolla e mesme 

profesionale Kristo Isak 
192 19 612.5 13 696 32.2 53.5 

24.Shkolla Stiliano Bandilli 
283 18 480 4 150 26.7 37.5 

25.Shkolla e Mesme 

Profesionale TIK Fan.S.Noli 
180 10 275 3 103.5 27.5 34.5 

26.Shkolla Isuf Gjata 
120 10 240 9 204 24.0 22.7 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 
169 10 350 7 301 35.0 43.0 

28.Shkolla Teknike Profesionale 

Demir Progri 
155 15 570 19 1262 38.0 66.4 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli 

Terova 
186 10 350 8 285 35.0 35.6 

30.Shkolla Tekniko-

Profesionale Enver Qiraxhi,  
262 16 576 9 890 36.0 98.9 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 
600 30 1200 13 975 40.0 75.0 

32.Shkolla Tregtare 
355 16 672 4 206 42.0 51.5 

33.Shkolla Teknike Ekonomike 

Hoteleri-Turizem Antoni 

Athanas 

155 38 375 8 570 34.1 71.3 

34.Shkolla Profesionale Thoma 

Papapano 
145 14 220 7 320 15.7 45.7 

35.E mesme Industriale Rubik 
79 7 273 5 250 39.0 50.0 

36. Havzi Nela 
68 6 210 1 70 35.0 70.0 

TOTALI  16268 698 28287.05 337 

17432.4

5 1473.7 1815.8 

 

TABELA 3: Numri i bizneseve dhe praktkanteve sipas shkollave 

Shkolla 

Numri i 

bizneseve 

partneve 

Nr max i 

praktikantëve 

që mund të 

pranohen 

Nr aktual i 

praktikantëve 

01.Arben broci 82 425 214 

02.Shkolla Teknike Pyjore Kolë Margjini 1 25 25 

03.Hamdi Bushati 125 500 370 

04.Shkolla Profesionale Ndre Mjeda 21 53 27 

05.Shkolla Profesionale Kolin Gjoka 91 250 178 

06.Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti 9 149 181 

07.Shkolla Hoteleri -Turizem 287 700 445 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 16 200 200 

09.Shkolla Ndertimit Karl Gega 156 1106 1106 

10.Shkolla Teknike Elektrike Gjergji Canco 26 120 108 

11.Shkolla Profesionale Bujqesore Kamez 50 245 245 

12.Shkolle profesionale Hermann Gmeiner 25 80 73 

13.Shkolla e Mesme Kombetare Agrobiznesit 19 94 94 

14.Shkolla e Mesme 26 Marsi Golem 21 78 78 

15.Shkolla Profesionale Beqir Çela 78 700 604 

16.Shkolla e Mesme Teknologjike Hysen Çela 247 1123 1178 
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17.Shkolla Ali Myftiu 67 251 103 

18.Shkolla Sali Ceka 49 355 303 

19.Shkolla Mihal Shahini, Cërrik 4 13 7 

20.Shkolla Petro Sota 199 470 432 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu (Çlirim) 11 9 111 

22.Shkolla Mekanike Bujqesore, Lushnje 39 182 179 

23.Shkolla e mesme profesionale Kristo Isak 82 200 120 

24.Shkolla Stiliano Bandilli 59 20 210 

25.Shkolla e Mesme Profesionale TIK Fan.S.Noli 0 0 0 

26.Shkolla Isuf Gjata 24 35 117 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 13 55 44 

28.Shkolla Teknike Profesionale Demir Progri 35 120 0 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli Terova 9 160 126 

30.Shkolla Tekniko-Profesionale Enver Qiraxhi, Pogradec 20 88 130 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 56 0 115 

32.Shkolla Tregtare 100 192 192 

33.Shkolla Teknike Ekonomike Hoteleri-Turizem Antoni 

Athanas 29 119 119 

34.Shkolla Profesionale Thoma Papapano 18 115 84 

35.E mesme Industriale Rubik 9 65 65 

36. Havzi Nela 0 0 0 

Total 2077 7897 7261 

 

TABELA 4: Numri i bizneseve dhe praktkanteve sipas shkollave dhe drejtimeve 

Shkolla Drejtimi 

Numri i 

bizneseve 

partneve 

Nr max i 

praktikantëv

e që mund të 

pranohen 

Nr aktual i 

praktikantëv

e 

01.Arben broci 

Elektroteknikë 8 80 41 

Mekanike 14 65 34 

Ndërtim 8 100 14 

Shërbime mjetesh 

transporti 40 90 70 

Termohidraulike 5 55 35 

TIK 7 35 20 

01.Arben broci Total   82 425 214 

02.Shkolla Teknike Pyjore Kolë 

Margjini 

Përpunim druri 1 25 25 

Pyje Florikulturë 0 0 0 

02.Shkolla Teknike Pyjore Kolë 

Margjini Total   1 25 25 

03.Hamdi Bushati 

Ekonomi-Biznes 15 50 30 

Hoteleri-Turizëm 105 400 340 

Tekstil-Konfeksion 5 50 0 

03.Hamdi Bushati Total   125 500 370 

04.Shkolla Profesionale Ndre 

Mjeda 

Bujqësi 6 18 8 

Teknologji ushqimore 11 20 9 

Veterinari 4 15 10 

04.Shkolla Profesionale Ndre 

Mjeda Total   21 53 27 



 
 

83 
 

05.Shkolla Profesionale Kolin 

Gjoka 

Ekonomi - Biznes 12 30 15 

Hoteleri - Turizëm 63 139 114 

Shërbime sociale dhe 

shëndetësore 0 16 11 

T.I.K 11 24 14 

Teknologji Ushqimore 5 41 24 

05.Shkolla Profesionale Kolin 

Gjoka Total   91 250 178 

06.Shkolla e Mesme Profesionale 

Nazmi Rushiti 

Ekonomi biznes 2 19 32 

Gjeologji miniera 1 24 31 

Shërbime sociale dhe 

shëndetësore 4 59 59 

Teknologji ushqimore 1 22 26 

TIK 1 25 33 

06.Shkolla e Mesme Profesionale 

Nazmi Rushiti Total   9 149 181 

07.Shkolla Hoteleri -Turizem 
Hoteleri - Turizëm 266 600 415 

Teknologji Ushqimore 21 100 30 

07.Shkolla Hoteleri -Turizem Total   287 700 445 

08.Shkolla Teknike Ekonomike Tekstil-Konfeksione 5 25 25 

 Ekonomi-Biznes 11 175 175 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 

Total   16 200 200 

09.Shkolla Ndertimit Karl Gega 

Automekanikë 120 433 433 

Gjeodezi 0 62 62 

Instalues i sistemeve 

termohidraulike 15 228 228 

Mekanike 20 214 214 

Ndertim 1 75 75 

Përpunim druri 0 94 94 

09.Shkolla Ndertimit Karl Gega 

Total   156 1106 1106 

10.Shkolla Teknike Elektrike 

Gjergji Canco 

Elektroteknikë (integruar 

me Elektronikë) 16 70 64 

TIK 10 50 44 

10.Shkolla Teknike Elektrike 

Gjergji Canco Total   26 120 108 

11.Shkolla Profesionale Bujqesore 

Kamez 

Bujqësi 0 0 0 

Hoteleri-Turizëm 16 67 67 

Shërbime mjetesh 

transporti 22 102 102 

Shërbime sociale dhe 

shëndetësore 12 76 76 

TIK 0 0 0 

11.Shkolla Profesionale Bujqesore 

Kamez Total   50 245 245 

12.Shkolle profesionale Hermann 

Gmeiner 

Inxhinieri Informatike 

Softwaresh 25 80 73 

12.Shkolle profesionale Hermann 

Gmeiner Total   25 80 73 

13.Shkolla e Mesme Kombetare 

Agrobiznesit Golem (Kavaje) 

Bujqesi 9 43 43 

Ekonomi biznes 6 43 43 

Veterinari 4 8 8 

13.Shkolla e Mesme Kombetare 

Agrobiznesit Golem (Kavaje) 

Total   19 94 94 
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14.Shkolla e Mesme 26 Marsi 

Golem 

Instalues i sistemeve 

termohidraulike 1 11 11 

Mekanike 20 67 67 

14.Shkolla e Mesme 26 Marsi 

Golem Total   21 78 78 

15.Shkolla Profesionale Beqir Çela 

Automekanikë 40 400 353 

Elektromekanikë 26 200 177 

Termohidraulike 12 100 74 

TIK 0 0 0 

15.Shkolla Profesionale Beqir Çela 

Total   78 700 604 

16.Shkolla e Mesme Teknologjike 

Hysen Çela 

Detari 5 79 79 

Ekonomi biznes 27 124 124 

Hoteleri-Turizëm 155 537 537 

Teknologji ushqimore 50 280 335 

Tekstil-Konfeksione 10 103 103 

16.Shkolla e Mesme Teknologjike 

Hysen Çela Total   247 1123 1178 

17.Shkolla Ali Myftiu 

Elektroteknikë 4 30 15 

Gjeodezi 0 0 0 

Mekanikë 8 86 33 

Ndërtim 0 0 0 

Shërbime mjetesh 

transporti 55 135 55 

18.Shkolla Sali Ceka 

Ekonomi-Biznes 7 25 24 

Hoteleri - Turizëm 24 160 145 

Instalues i sistemeve 

termohidraulike 12 80 70 

Shërbime sociale dhe 

shëndetësore 0 0 0 

Tekstil-konfeksione 2 30 18 

TIK 4 60 46 

18.Shkolla Sali Ceka Total   49 355 303 

19.Shkolla Mihal Shahini, Cërrik 
Bujqësi 2 7 3 

Veterinari 2 6 4 

19.Shkolla Mihal Shahini, Cërrik 

Total   4 13 7 

20.Shkolla Petro Sota 

Elektroteknikë 10 70 114 

Instalues i sistemeve 

termohidraulike 2 40 24 

Kërkim, shpim dhe 

shfrytëzim nafte, gazi dhe 

uje 4 20 35 

Mekanike 58 120 103 

Shërbime mjetesh 

transporti 120 200 142 

Teknologji kimike 5 20 14 

TIK 0 0 0 

20.Shkolla Petro Sota Total   199 470 432 

Bujqesi 0 0 0 
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21.Shkolla e Mesme Bujqesore 

Rakip Kryeziu (Çlirim), Fier 

Shërbime sociale dhe 

shëndetësore 9 0 102 

Teknologji ushqimore 2 9 9 

Veterinari 0 0 0 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore 

Rakip Kryeziu (Çlirim), Fier Total   11 9 111 

22.Shkolla Mekanike Bujqesore, TIK 3 5 2 

 Elektroteknikë 6 34 34 

 

Shërbime mjetesh 

transporti 20 108 108 

 Termohidraulike 10 35 35 

22.Shkolla Mekanike Bujqesore, 

Lushnje Total   39 182 179 

23.Shkolla e mesme profesionale 

Kristo Isak 

Ekonomi-biznes 9 25 10 

Hoteleri-Turizëm 65 145 101 

Shërbime sociale dhe 

shëndetësore 8 30 9 

23.Shkolla e mesme profesionale 

Kristo Isak Total   82 200 120 

24.Shkolla Stiliano Bandilli 

Elektroteknikë 5 4 36 

Instalues i sistemeve 

termohidraulike 12 4 43 

Mekanikë 14 4 58 

Shërbime mjetesh 

transporti 26 4 73 

TIK 2 4 0 

24.Shkolla Stiliano Bandilli Total   59 20 210 

25.Shkolla Fan.S.Noli TIK 0 0 0 

25.Shkolla TIK Fan.S.Noli Total   0 0 0 

26.Shkolla Isuf Gjata 

Ekonomi biznes 6 13 32 

Hoteleri - Turizëm 10 22 78 

Konfeksione 2 0 0 

Shërbime sociale dhe 

shëndetësore 3 0 7 

Teknologji Ushqimore 3 0 0 

26.Shkolla Isuf Gjata Total   24 35 117 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 

Instalues i sistemeve 

termohidraulike 8 30 22 

Ndertim 5 25 22 

Përpunim druri 0 0 0 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 

Total   13 55 44 

28.Shkolla Teknike Profesionale 

Demir Progri 

Elektroteknikë 10 38 0 

Mekanikë 12 37 0 

Shërbime mjetesh 

transporti 13 45 0 

28.Shkolla Teknike Profesionale 

Demir Progri Total   35 120 0 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli 

Terova 

Bujqësi 5 100 77 

Veterinari 4 60 49 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli 

Terova Total   9 160 126 

Bujqësi 7 26 36 
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30.Shkolla Tekniko-Profesionale 

Enver Qiraxhi, Pogradec 

Elektroteknikë 3 18 27 

Hoteleri - Turizëm 6 22 35 

Mekanike 4 22 32 

30.Shkolla Tekniko-Profesionale 

Enver Qiraxhi, Pogradec Total   20 88 130 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 

Elektroteknikë 3 0 16 

Instalues I Sistemeve 

Termohidraulike 4 0 19 

Mekanike 14 0 37 

Sherbime Mjetesh 

Transporti 29 0 27 

T.I.K 6 0 16 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 

Total   56 0 115 

32.Shkolla Tregtare 
Ekonomi-Biznes 8 36 36 

Hoteleri-Turizёm 92 156 156 

32.Shkolla Tregtare Total   100 192 192 

33.Shkolla Teknike Ekonomike 

Hoteleri-Turizem Antoni Athanas 

Ekonomi-Biznes 10 52 52 

Hoteleri-Turizёm 19 67 67 

33.Shkolla e Mesme Teknike 

Ekonomike Hoteleri-Turizem 

Antoni Athanas, Sarandë Total   29 119 119 

34.Shkolla Profesionale Thoma 

Papapano 

Elektroteknikë 5 40 19 

Instalues i sistemeve 

termohidraulike 2 30 26 

Shërbime mjetesh 

transporti 10 40 34 

TIK 1 5 5 

34.Shkolla Profesionale Thoma 

Papapano Total   18 115 84 

35.E mesme Industriale Rubik 
Mekanikë 5 29 29 

Termohidraulike 4 36 36 

35.E mesme Industriale Rubik 

Total   9 65 65 

36. Havzi Nela TIK 0 0 0 

36. Havzi Nela Total   0 0 0 

 

TABELA5: Nxenesit qe realizojne praktiken ne biznes, sipas shkollave 

Shkolla 
Numri i nxënësve që realizojnë 

praktikën në biznes 

Gjithsej Femra 

01. Shkolla Arben Broci 214 0 

02.Teknike Pyjore Kolë Margjini 25 0 

03.Shkolla Teknologjike Hamdi Bushati 439 92 

04.Shkolla Profesionale Ndre Mjeda 172 36 

05.Shkolla Profesionale Kolin Gjoka 181 65 

06.Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti 149 101 

07.Shkolla Hoteleri -Turizem 537 147 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 200 111 

09.Shkolla Ndertimit Karl Gega 1106 2 

10.Shkolla Teknike Elektrike Gjergji Canco 110 3 
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11.Shkolla Profesionale Bujqesore Kamez 245 70 

12.Shkolle profesionale Hermann Gmeiner 133 26 

13.Shkolla e Mesme Kombetare Agrobiznesit 94 45 

14.Shkolla e Mesme 26 Marsi Golem 78 0 

15.Shkolla Profesionale Beqir Çela 604 0 

16.Shkolla e Mesme Teknologjike Hysen Çela 1178 329 

17.Shkolla Ali Myftiu 281 0 

18.Shkolla Sali Ceka 303 69 

19.Shkolla Mihal Shahini, Cërrik 56 8 

20.Shkolla Petro Sota 243 0 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu (Çlirim), Fier 111 64 

22.Shkolla Mekanike Bujqesore, Lushnje 193 0 

23.Shkolla e mesme profesionale Kristo Isak 195 61 

24.Shkolla Stiliano Bandilli 210 1 

25.Shkolla e Mesme Profesionale TIK Fan.S.Noli 0 0 

26.Shkolla Isuf Gjata 35 12 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 72 4 

28.Shkolla Teknike Profesionale Demir Progri 120 0 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli Terova 126 23 

30.Shkolla Tekniko-Profesionale Enver Qiraxhi 88 16 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 115 3 

32.Shkolla Tregtare 192 36 

33.Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Hoteleri-Turizem Antoni 

Athanas, Sarandë 118 38 

34.Shkolla Profesionale Thoma Papapano 84 1 

35.E mesme Industriale Rubik 65 2 

36. Havzi Nela 0 0 

Total 8072 1365 
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TABELA6: Përqindja e nxënësve që kanë akses interneti, posedojnë një PC apo tablet në shtëpi 

 

Shkolla  

% e nxenesve qe kane 

internet ne shtepi 

% e nxenesve qe kane PC 

ne shtepi 

% nxenesve qe disponojne 

nje smartphone 

% nxenesve qe disponojne 

nje smartphone 

Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra 
01. Shkolla Arben Broci 28.6% - 84.9% - 1.0% - 28.6% - 

02.Teknike Pyjore Kolë Margjini 17.2% - 71.0% - 0.0% - 72.0% - 

03.Shkolla Teknologjike Hamdi Bushati 24.8% 0.0% 94.9% 0.0% 6.9% 0.0% 97.5% 0.0% 

04.Shkolla Profesionale Ndre Mjeda 56.4% 61.1% 90.7% 86.1% 29.7% 36.1% 83.7% 88.9% 

05.Shkolla Profesionale Kolin Gjoka 16.2% 22.8% 98.4% 100.0% 0.2% 0.5% 76.4% 75.5% 

06.Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti 0.0% 0.0% 90.7% 62.5% 0.4% 0.0% 62.6% 48.2% 

07.Shkolla Hoteleri -Turizem 37.7% 41.5% 81.2% 83.7% 10.1% 7.4% 67.6% 67.8% 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 51.3% 50.5% 88.6% 91.0% 19.1% 20.6% 85.7% 84.2% 

09.Shkolla Ndertimit Karl Gega 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

10.Shkolla Teknike Elektrike Gjergji Canco 38.8% 66.7% 53.4% 66.7% 11.1% 0.0% 55.6% 66.7% 

11.Shkolla Profesionale Bujqesore Kamez 18.9% 14.2% 67.5% 72.7% 4.6% 5.2% 49.4% 51.8% 

12.Shkolle profesionale Hermann Gmeiner 73.7% 77.3% 73.7% 77.3% 36.1% 43.2% 73.7% 77.3% 

13.Shkolla e Mesme Kombetare Agrobiznesit  0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

14.Shkolla e Mesme 26 Marsi Golem 9.4% - 88.0% - 0.9% - 75.2% - 

15.Shkolla Profesionale Beqir Çela 50.0% - 25.3% - 20.5% - 64.4% - 

16.Shkolla e Mesme Teknologjike Hysen Çela 62.3% 79.9% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

17.Shkolla Ali Myftiu 20.2% - 62.1% - 4.0% - 47.7% - 

18.Shkolla Sali Ceka 19.3% 13.8% 72.2% 65.1% 3.8% 3.7% 55.7% 56.9% 

19.Shkolla Mihal Shahini, Cërrik 0.0% 0.0% 71.4% 78.6% 0.0% 0.0% 71.4% 78.6% 

20.Shkolla Petro Sota 10.1% 50.0% 64.4% 100.0% 3.1% 12.5% 58.9% 87.5% 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu 

(Çlirim), Fier 

6.4% 6.8% 65.5% 61.6% 0.0% 0.0% 10.3% 11.0% 

22.Shkolla Mekanike Bujqesore, Lushnje 6.6% - 96.0% - 2.2% - 50.7% - 

23.Shkolla e mesme profesionale Kristo Isak 1.0% 0.0% 54.4% 51.9% 1.0% 1.9% 15.4% 25.0% 

24.Shkolla Stiliano Bandilli 15.0% 0.0% 97.4% 0.0% 2.2% 0.0% 91.2% 100.0% 

25.Shkolla e Mesme Profesionale TIK Fan.S.Noli 23.8% 16.3% 72.0% 58.1% 4.2% 0.0% 59.3% 55.8% 

26.Shkolla Isuf Gjata 17.9% 9.1% 76.1% 78.8% 0.0% 0.0% 73.5% 75.8% 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 33.5% 50.0% 84.9% 75.0% 11.7% 0.0% 84.9% 75.0% 

28.Shkolla Teknike Profesionale Demir Progri 29.9% - 81.8% - 9.7% - 61.0% - 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli Terova 17.7% 26.1% 90.9% 100.0% 3.2% 4.3% 90.3% 91.3% 

30.Shkolla Tekniko-Profesionale Enver Qiraxhi, 

Pogradec 

84.8% 78.3% 19.8% 6.5% 0.0% 0.0% 85.6% 78.3% 
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31.Shkolla Industriale Pavaresia 70.2% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 81.6% 100.0% 

32.Shkolla Tregtare 9.7% 16.1% 73.9% 79.0% 3.7% 11.3% 20.5% 17.7% 

33.Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Hoteleri-

Turizem Antoni Athanas, Sarandë 

28.0% 39.5% 86.7% 84.2% 4.7% 7.9% 38.7% 42.1% 

34.Shkolla Profesionale Thoma Papapano 36.0% - 74.3% - 12.0% - 52.0% - 

35.E mesme Industriale Rubik 9.5% 0.0% 67.4% 0.0% 1.1% 0.0% 32.6% 100.0% 

36. Havzi Nela 41.5% - 63.1% - 3.1% - 96.9% - 

 

TABELA 7: Përqindja e nxënësve që kanë akses interneti, posedojnë një PC apo tablet në shtëpi sipas viteve 

 

Klasat 

% e nxenesve qe kane 

internet ne shtepi 

% e nxenesve qe kane PC 

ne shtepi 

% nxenesve qe 

disponojne nje 

smartphone 

% nxenesve qe 

disponojne nje 

smartphone 

Klasa X 50.7% 22.4% 48.6% 4.1% 

Klasa XI 71.40% 32.90% 83.50% 7.30% 

Klasa XII 75.8% 32.3% 83.6% 7.1% 

Klasa XIII 72.00% 33.20% 84.30% 7.90% 

 

TABELA 8: Përqindja e mësuesve që kanë akses interneti, posedojnë një PC apo tablet në shtëpi 

 

Tipi i mësimdhënies 
Nr i mësuesve 

% e mësuesve që kanë 

akses interneti në 

shtëpi 

% e mësuesve që 

posedojnë një 

kompjuter në shtëpi 

% e mësuesve që 

posedojnë një 

smartphone 

% e mësuesve që 

posedojnë një tablet 

Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra 

Mësues të kulturës profesionale 644 358 86.2% 87.2% 62.1% 63.1% 88.4% 89.7% 13.0% 14.8% 

Mësues të kulturës së përgjithshme 516 390 89.0% 90.0% 66.7% 65.1% 90.5% 91.0% 15.1% 13.3% 

Gjithsej 1160 748 87.4% 88.6% 64.1% 64.2% 89.3% 90.4% 14.0% 14.0% 
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TABELA 9: Përqindja e mësuesve që kanë akses interneti, posedojnë një PC apo tablet në shtëpi, sipas shkollave 

 

Shkolla Tipi i mësimdhënies 
Nr i mësuesve 

% e mësuesve që 

kanë akses interneti 

në shtëpi 

% e mësuesve që 

posedojnë një 

kompjuter në shtëpi 

% e mësuesve që 

posedojnë një 

smartphone 

% e mësuesve që 

posedojnë një tablet 

Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra 

01.Arben broci 

Mësues të kulturës 

profesionale 16 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 31.3% 33.3% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 21 14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 33.3% 42.9% 

02.Shkolla Teknike 

Pyjore Kolë Margjini 

Mësues të kulturës 

profesionale 4 3 100.0% 100.0% 75.0% 66.7% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 6 6 100.0% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 33.3% 33.3% 

03.Hamdi Bushati 

Mësues të kulturës 

profesionale 16 15 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 6.3% 6.7% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 19 17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

04.Shkolla 

Profesionale Ndre 

Mjeda 

Mësues të kulturës 

profesionale 10 4 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 50.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 9 6 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 44.4% 33.3% 

05.Shkolla 

Profesionale Kolin 

Gjoka 

Mësues të kulturës 

profesionale 22 18 100.0% 100.0% 81.8% 88.9% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 18 14 100.0% 100.0% 83.3% 92.9% 94.4% 100.0% 0.0% 0.0% 

06.Shkolla e Mesme 

Profesionale Nazmi 

Rushiti 

Mësues të kulturës 

profesionale 17 8 100.0% 100.0% 11.8% 0.0% 94.1% 87.5% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 12 10 100.0% 100.0% 16.7% 0.0% 83.3% 100.0% 0.0% 0.0% 

07.Shkolla Hoteleri -

Turizem 

Mësues të kulturës 

profesionale 32 23 96.9% 95.7% 87.5% 91.3% 103.1% 100.0% 25.0% 26.1% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 22 18 90.9% 83.3% 77.3% 61.1% 95.5% 83.3% 18.2% 16.7% 

08.Shkolla Teknike 

Ekonomike 

Mësues të kulturës 

profesionale 34 33 100.0% 100.0% 29.4% 24.2% 100.0% 100.0% 5.9% 3.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 24 20 100.0% 100.0% 33.3% 35.0% 100.0% 100.0% 8.3% 5.0% 
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09.Shkolla Ndertimit 

Karl Gega 

Mësues të kulturës 

profesionale 45 26 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 21 15 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

10.Shkolla Teknike 

Elektrike Gjergji 

Canco 

Mësues të kulturës 

profesionale 32 19 93.8% 100.0% 93.8% 100.0% 93.8% 94.7% 6.3% 10.5% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 18 13 88.9% 92.3% 72.2% 76.9% 88.9% 123.1% 11.1% 7.7% 

11.Shkolla 

Profesionale 

Bujqesore Kamez 

Mësues të kulturës 

profesionale 58 29 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 37 29 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

12.Shkolle 

profesionale 

Hermann Gmeiner 

Mësues të kulturës 

profesionale 6 5 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 8 8 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 12.5% 12.5% 

13.Shkolla e Mesme 

Kombetare 

Agrobiznesit Golem 

(Kavaje) 

Mësues të kulturës 

profesionale 8 5 100.0% 100.0% 87.5% 80.0% 100.0% 100.0% 12.5% 20.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 7 5 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

14.Shkolla e Mesme 

26 Marsi Golem 

Mësues të kulturës 

profesionale 5 2 100.0% 100.0% 80.0% 50.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 6 5 100.0% 100.0% 33.3% 20.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

15.Shkolla 

Profesionale Beqir 

Çela 

Mësues të kulturës 

profesionale 47 16 66.0% 56.3% 85.1% 100.0% 100.0% 100.0% 21.3% 37.5% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 23 14 69.6% 100.0% 82.6% 100.0% 100.0% 100.0% 34.8% 28.6% 

16.Shkolla e Mesme 

Teknologjike Hysen 

Çela 

Mësues të kulturës 

profesionale 29 21 75.9% 66.7% 44.8% 47.6% 96.6% 90.5% 20.7% 28.6% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 23 18 87.0% 94.4% 69.6% 55.6% 95.7% 111.1% 13.0% 16.7% 

17.Shkolla Ali 

Myftiu 

Mësues të kulturës 

profesionale 31 8 100.0% 100.0% 54.8% 87.5% 87.1% 100.0% 9.7% 12.5% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 23 15 100.0% 100.0% 78.3% 80.0% 100.0% 100.0% 17.4% 13.3% 

18.Shkolla Sali Ceka 

Mësues të kulturës 

profesionale 20 10 85.0% 90.0% 75.0% 70.0% 95.0% 90.0% 15.0% 20.0% 
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Mësues të kulturës së 

përgjithshme 20 17 80.0% 76.5% 60.0% 52.9% 95.0% 94.1% 5.0% 5.9% 

19.Shkolla Mihal 

Shahini, Cërrik 

Mësues të kulturës 

profesionale 6 0 150.0% - 100.0% - 83.3% - 0.0% - 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 5 5 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 20.0% 20.0% 

20.Shkolla Petro 

Sota 

Mësues të kulturës 

profesionale 31 10 100.0% 100.0% 90.3% 100.0% 100.0% 100.0% 22.6% 30.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 23 14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 21.7% 21.4% 

21.Shkolla e Mesme 

Bujqesore Rakip 

Kryeziu (Çlirim), 

Fier 

Mësues të kulturës 

profesionale 12 10 91.7% 100.0% 91.7% 90.0% 100.0% 100.0% 8.3% 10.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 12 10 100.0% 100.0% 83.3% 90.0% 100.0% 100.0% 8.3% 10.0% 

22.Shkolla Mekanike 

Bujqesore, Lushnje 

Mësues të kulturës 

profesionale 19 9 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 17 11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

23.Shkolla e mesme 

profesionale Kristo 

Isak 

Mësues të kulturës 

profesionale 9 4 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 14 9 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

24.Shkolla Stiliano 

Bandilli 

Mësues të kulturës 

profesionale 17 6 100.0% 100.0% 17.6% 16.7% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 14 11 100.0% 100.0% 21.4% 18.2% 100.0% 100.0% 14.3% 18.2% 

25.Shkolla e Mesme 

Profesionale TIK 

Fan.S.Noli 

Mësues të kulturës 

profesionale 8 5 100.0% 100.0% 75.0% 80.0% 100.0% 100.0% 25.0% 40.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 7 6 100.0% 100.0% 85.7% 83.3% 100.0% 100.0% 14.3% 16.7% 

26.Shkolla Isuf Gjata 

Mësues të kulturës 

profesionale 11 10 100.0% 100.0% 72.7% 80.0% 100.0% 100.0% 18.2% 20.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 8 8 100.0% 100.0% 87.5% 87.5% 100.0% 100.0% 12.5% 12.5% 

27.Shkolla e 

Ndërtimit, Korçë 

Mësues të kulturës 

profesionale 5 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 20.0% 100.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 7 5 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 
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28.Shkolla Teknike 

Profesionale Demir 

Progri 

Mësues të kulturës 

profesionale 9 6 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 55.6% 83.3% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 7 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 66.7% 

29.Shkolla 

Agrobiznesit Irakli 

Terova 

Mësues të kulturës 

profesionale 7 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 14.3% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 5 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 20.0% 33.3% 

30.Shkolla Tekniko-

Profesionale Enver 

Qiraxhi, Pogradec 

Mësues të kulturës 

profesionale 15 9 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 53.3% 66.7% 20.0% 11.1% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 11 9 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 63.6% 44.4% 36.4% 22.2% 

31.Shkolla 

Industriale Pavaresia 

Mësues të kulturës 

profesionale 28 14 96.4% 100.0% 100.0% 100.0% 96.4% 100.0% 35.7% 21.4% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 21 16 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.5% 47.6% 31.3% 

32.Shkolla Tregtare 

Mësues të kulturës 

profesionale 11 8 72.7% 87.5% 90.9% 100.0% 100.0% 100.0% 36.4% 50.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 12 9 83.3% 88.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 41.7% 55.6% 

33.Shkolla e Mesme 

Teknike Ekonomike 

Hoteleri-Turizem 

Antoni Athanas, 

Sarandë 

Mësues të kulturës 

profesionale 8 7 100.0% 100.0% 50.0% 42.9% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 7 7 100.0% 100.0% 42.9% 42.9% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

34.Shkolla 

Profesionale Thoma 

Papapano 

Mësues të kulturës 

profesionale 8 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 12.5% 33.3% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 12 8 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 8.3% 12.5% 

35.E mesme 

Industriale Rubik 

Mësues të kulturës 

profesionale 4 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 25.0% 33.3% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 0 0 - - - - - - - - 

36. Havzi Nela 

Mësues të kulturës 

profesionale 4 2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Mësues të kulturës së 

përgjithshme 17 12 100.0% 100.0% 52.9% 58.3% 100.0% 100.0% 11.8% 8.3% 
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Konviktet-Shkollat që kanë konvikt dhe kapacitet e tyre 

Shkolla Konvikt per: Nr i dhomave 

Nr i nxënësve 

(kapaciteti) 

04.Shkolla Profesionale Ndre Mjeda 
Vajza 6 36 

Djem 12 72 

05.Shkolla Profesionale Kolin Gjoka 
Vajza 3  - 

Djem 3  - 

06.Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti 
Vajza 13 52 

Djem 9 36 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 
Vajza 8 40  
Djem 8 40 

10.Shkolla Teknike Elektrike Gjergji Canco Djem 27 130 

15.Shkolla Profesionale Beqir Çela Djem 30 90 

18.Shkolla Sali Ceka 
Vajza 28 84 

Djem 35 140 

19.Shkolla Mihal Shahini, Cërrik Djem 15 30 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu 

(Çlirim), Fier 

Vajza 7 35 

Djem 12 60 

22.Shkolla Mekanike Bujqesore Djem  - 10 

23.Shkolla e mesme profesionale Kristo Isak Vajza 3 17 
 

Djem 6 17 

24.Shkolla Stiliano Bandilli Djem 24 48 

25.Shkolla e Mesme Profesionale TIK Fan.S.Noli 
Vajza 20 100 

Djem 20 100 

26.Shkolla Isuf Gjata 
Vajza 15 50 

Djem 15 50 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 
Vajza 20 40 

Djem 20 40 

28.Shkolla Teknike Profesionale Demir Progri Djem  - 30 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli Terova 
Vajza 20 40 

Djem 20 40 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 
Vajza 8 20 

Djem 34 120 

32.Shkolla Tregtare 
Vajza 5  - 

Djem 10  - 

33.Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Hoteleri-

Turizem Antoni Athanas, Sarandë 

Vajza 11 44 

Djem 16 70 

34.Shkolla Profesionale Thoma Papapano 
Vajza 7 0 

Djem 12 37 

35.E mesme Industriale Rubik Djem 45 50 

36. Havzi Nela 
Vajza 35 105 

Djem 39 117 
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Shkollat që kanë konvikt për djem dhe kapacitet e tyre 

Shkolla 

Nr i 

dhomave 

Nr i nxënësve 

(kapaciteti) 

04.Shkolla Profesionale Ndre Mjeda 12 72 

05.Shkolla Profesionale Kolin Gjoka 3  - 

06.Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti 9 36 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 8 40 

10.Shkolla Teknike Elektrike Gjergji Canco 27 130 

15.Shkolla Profesionale Beqir Çela 30 90 

18.Shkolla Sali Ceka 35 140 

19.Shkolla Mihal Shahini, Cërrik 15 30 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu (Çlirim) 12 60 

22.Shkolla Mekanike Bujqesore, Lushnje  - 10 

23.Shkolla e mesme profesionale Kristo Isak  6 17 

24.Shkolla Stiliano Bandilli 24 48 

25.Shkolla e Mesme Profesionale TIK Fan.S.Noli 20 100 

26.Shkolla Isuf Gjata 15 50 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 20 40 

28.Shkolla Teknike Profesionale Demir Progri  - 30 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli Terova 20 40 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 34 120 

32.Shkolla Tregtare 10  - 

33.Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Hoteleri-Turizem Antoni Athanas 16 70 

34.Shkolla Profesionale Thoma Papapano 12 37 

35.E mesme Industriale Rubik 45 50 

36. Havzi Nela 39 117 
 

Shkollat që kanë konvikt për vajza dhe kapacitet e tyre 

Shkolla 

Nr i 

dhomave 

Nr i nxënësve 

(kapaciteti) 

04.Shkolla Profesionale Ndre Mjeda 6 36 

05.Shkolla Profesionale Kolin Gjoka 3   

06.Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti 13 52 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 8 40 

18.Shkolla Sali Ceka 28 84 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu (Çlirim) 7 35 

23.Shkolla e mesme profesionale Kristo Isak 3 17 

25.Shkolla e Mesme Profesionale TIK Fan.S.Noli 20 100 

26.Shkolla Isuf Gjata 15 50 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 20 40 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli Terova 20 40 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 8 20 

32.Shkolla Tregtare 5   

33.Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Hoteleri-Turizem Antoni Athanas 11 44 

34.Shkolla Profesionale Thoma Papapano 7 0 

36. Havzi Nela 35 105 
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Transporti 

Vetem shkolla Ndre Mjeda posedon mjet transporti për stafin dhe nxënësit: 

Shkolla 

Lloji i 

transportit 

Kapaciteti i 

transportit të stafit 

dhe nxënësve 

Sa mësues e 

përdorin këtë 

transport? 

Sa nxënës e 

përdorin këtë 

transport? 
04.Shkolla Profesionale Ndre 

Mjeda Minibus 30 8 7 
 

63,9 % e shkollave kanë afër stacione të transportit urban. Rreth 56 % e nxënësve përdorin 

transportin publik për të vajtur në shkollë. 

Përqindja e mësuesve dhe nxënësve që mund të përdorin mjete personale për transport, sipas shkollave 

Shkolla 

% e mesuesve mund 

të përdorin mjete 

personale për 

transport 

% e nxenesve mund të 

përdorin mjete 

personale (familjare)  

për transport 

01.Arben broci 48.6% 13.9% 

02.Shkolla Teknike Pyjore Kolë Margjini 0.0% 0.0% 

03.Hamdi Bushati 0.0% 0.0% 

04.Shkolla Profesionale Ndre Mjeda 57.9% 52.3% 

05.Shkolla Profesionale Kolin Gjoka 10.0% 3.0% 

06.Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti 0.0% 8.8% 

07.Shkolla Hoteleri -Turizem 38.9% 4.1% 

08.Shkolla Teknike Ekonomike 20.7% 0.2% 

09.Shkolla Ndertimit Karl Gega 0.0% 0.0% 

10.Shkolla Teknike Elektrike Gjergji Canco 26.0% 10.4% 

11.Shkolla Profesionale Bujqesore Kamez 44.0% 0.0% 

12.Shkolle profesionale Hermann Gmeiner 64.3% 21.1% 

13.Shkolla e Mesme Kombetare Agrobiznesit Golem (Kavaje) 53.3% 0.0% 

14.Shkolla e Mesme 26 Marsi Golem 9.1% 0.0% 

15.Shkolla Profesionale Beqir Çela 97.1% 3.3% 

16.Shkolla e Mesme Teknologjike Hysen Çela 28.8% 0.0% 

17.Shkolla Ali Myftiu 3.7% 0.0% 

18.Shkolla Sali Ceka 37.5% 0.0% 

19.Shkolla Mihal Shahini, Cërrik 18.2% 9.5% 

20.Shkolla Petro Sota 37.0% 13.1% 

21.Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu (Çlirim), Fier 20.8% 0.0% 

22.Shkolla Mekanike Bujqesore, Lushnje 0.0% 0.0% 

23.Shkolla e mesme profesionale Kristo Isak 47.8% 0.0% 

24.Shkolla Stiliano Bandilli 35.5% 2.2% 

25.Shkolla e Mesme Profesionale TIK Fan.S.Noli 33.3% 6.3% 

26.Shkolla Isuf Gjata 31.6% 12.8% 

27.Shkolla e Ndërtimit, Korçë 25.0% 2.8% 
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28.Shkolla Teknike Profesionale Demir Progri 12.5% 0.0% 

29.Shkolla Agrobiznesit Irakli Terova 58.3% 1.6% 

30.Shkolla Tekniko-Profesionale Enver Qiraxhi, Pogradec 0.0% 0.0% 

31.Shkolla Industriale Pavaresia 85.0% 0.1% 

32.Shkolla Tregtare 0.0% 0.0% 

33.Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Hoteleri-Turizem 

Antoni Athanas, Sarandë 0.0% 
0.0% 

34.Shkolla Profesionale Thoma Papapano 20.0% 0.1% 

35.E mesme Industriale Rubik 50.0% 10.5% 

36. Havzi Nela 9.5% 12.3% 

 

 

 

 


