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Përmbledhje ekzekutive 
 

Ky studim është një përpjekje për të vlerësuar impaktin që ka patur puna e bërë nga projekti Aftësi për 

Punë nëpërmjet kapacitimit të mësuesve, modernizimit të infrastrukturës dhe përdorimit të teknologjisë 

në procesin mësimor në shkollat partnere.  

Projekti Aftësi për Punë, bazuar në praktikat më të mira, ka punuar për ti përgatitur shkollat profesionale 

për adresimin e sfidave me të cilat përballet sistemi arsimor, siç janë mungesa e materialeve mësimore të 

përditësuara dhe tërheqëse të të nxënit dhe nxënësit  e paangazhuar / jo të interesuar nëpërmjet 

integrimit të metodave dhe teknikave të kombinuara të mësimdhënies. Projekti synon të përgatisë 

mësuesit për sfidat e së ardhmes por edhe për të krijuar një mjedis angazhues për nxënësit dhe përafrimin 

e njohurive dhe aftësive të tyre me kërkesat e tregut të punës. Rikonceptimi i mënyrave tradicionale të të 

mësuarit, rritja e kapacitetit të mësuesve, modernizimi i infrastrukturës dhe përdorimi i teknologjisë  pritet 

të rrisin  cilësinë e Arsimit Profesional, të tërheqin më shumë nxënës dhe të mundësojnë nivel më të lartë 

punësimi. 

Ky studim vlerësues është menduar si një kontribut në diskutimet aktuale në lidhje me përmirësimin e 

mëtejshëm të cilësisë së mësimdhënies dhe sistemit të AFP në Shqipëri. Qëllimi kryesor studimit është të 

shqyrtojë strategjitë, metodat dhe instrumentet mësimore të përdorura aktualisht në mësimdhënien e 

aftësive në shkollat profesionale në Shqipëri. 

Objektivat e vlerësimit janë: 

- Identifikimi i strategjive, metodave dhe instrumenteve të mësimdhënies që përdoren nga 

mësuesit ne shkollat partnere të projektit Aftësi për Punë 

- Ekzaminimi i strategjive të ndryshme të mësimdhënies  dhe identifikimi i strategjive efektive për 

të mësuarin dhe mësimdhënien në shkollat partnere (fokusi te rezultatet) 

- Identifikimi i rekomandimeve që do të përmirësojnë më tej këtë proces  

 

Ky studim nisi të realizohej gjatë muajit shkurt mars 2020, dhe rrjedha e zbatimit të tij u ndikua nga 

pandema botërore e COVID 19. Të dhënat për studimin u mblodhën gjatë muajit Mars 2020 dhe u 

përpunuan gjatë muajit qershor – korrik, kur stafi i projektit dhe ekspertët e realizimit të studimit kishin 

krijuar një përvojë të konsiderueshme pas disa vlerësimesh të njëpasnjëshme të shkollave partnere të 

projektit. Gjatë periudhës mars – qershor 2020, S4J dhe grupi i ekspertëve të studimit realizuan një sërë 

studimesh të njëpasnjëshme që kombinonin metodologji të ndryshme të përshtatura sipas nevojave, si 

pyetësorë me mësues dhe nxënës, fokus grupe me mësues dhe nxënës, vlerësim i dokumentave dytësore 

të mbledhura nga raportet e shkollave, intervista me drejtuesit e shkollave dhe aktorë të tjerë me rëndësi 

në sistemin AFP në Shqipëri.   

 

Si rrjedhojë, në këtë studim shpesh herë janë përmendur edhe rezultate të gjeneruara nga studime të 

tjera realizuar gjatë kësaj periudhe të cilat validojnë më tej gjetjet e këtyre studimeve në AFP dhe 

plotësojnë gjetjet tona lidhur me situatën e kualifikimit të mësuesve në AFP. 
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Metodologjia 

Të dhënat kryesore për realizimin e këtij studimi janë mbledhur nga pyetësori i realizuar me mësues nga 

shkollat partnere të projektit. Pyetësori u administrua nëpërmjet google forms dhe ju dërgua të gjithë 

mësuesve të shkollave partnere të projektit. 70% e mësuesve ju përgjigjën pyetësorit. Pyetësori ishte i 

ndarë në 6 seksione kryesore:  

 

(1) Të dhëna demografike, 

(2) Vetvlerësimi,  

(3) Njohja e teknikave dhe platformave dixhitale në funksion të mësimdhënies,  

(4) Metodat e mësimdhënies,  

(5) Instrumentet e vlerësimit,  

(6) Baza didaktike, materialet pajisjet.  

 

Mësuesve ju kërkua të vlerësonin aksesin ndaj burimeve; ndikimin që kishin teknikat dhe platformat, 

metodat e vlerësimit dhe mësimdhënies dhe elementët e bazës didaktike, në efektivitetin e orës 

mësimore; shpeshtësinë e përdorimit të tyre. Brenda secilit seksion u organizuan së bashku elementët me 

ngjashmëri por analiza e tyre është bërë individualisht për secilin element.  

 

Analiza e të dhënave është kryesisht e karakterit përshkrues. Të dhënat u krahasuan mes mësuesve me 

vite të ndryshme eksperience, nivelit të ndryshëm kualifikimi e arsimi dhe mësuesve që jëpnin mësim në  

lëndë të përgjithshme, module të praktikës profesionale dhe mësues që kishin një kombinim lëndësh.  

 

Karakteristikat e pjesëmarrësve 

- 286 mësues nga shkollat partnere të projektit morën pjesë në studim. 76% e tyre (n=217) ishin 

femra dhe 24% (n=69) meshkuj. Mosha mesatare e mësueseve femra është 41 vjeç dhe mosha 

mesatare e meshkujve 45 vjeç. 

- 43% e mësuesve (n=122) kishin më pak se 5 vite të angazhuar në arsimin profesional, 18 % (n=50) 

kishin 6-16 vite përvojë dhe 19% (n=54) kishin më shumë se 16 vite përvojë në AFP.  

- 51% (n=147) kishin gradën “Master” ose më shumë, 40% e tyre kishin arsim të lartë 4 vjeçar, 4% 

kishin arsim të lartë bachelor dhe 4% kishin arsim të mesëm.  

- 45% e tyre ishin mësues të kualifikuar, 15% ishin mësues mjeshtër dhe 40% ishin mësues specialist 

- 46% (n=132) e mësuesve jepnin mësim në 1 ose 2 lëndë, 27% (n=78) e tyre jepnin mes 3 dhe 5 

Lëndë, 18% (n=51) mes 6-9 lëndë dhe 8.7% (n=25) jepnin 10 lëndë. 76 mësues. 

- 46% (n=130) jepnin lëndë të formimit të përgjithshëm, 24% lëndë të formimit profesional praktik 

dhe module praktike 11% (n=30) e mësuesve jepnin mësim në lëndët e formimit profesional 

teorik, 14% (n=39) module të praktikës profesionale dhe 6% (n=18) jepnin të kombinuara lëndë 

teorike të përgjithshme, profesionale dhe module praktike.  

- 66% (n=189) e mësuesve nuk ishin të angazhuar në punë administrative, por vetëm në 

mësimdhënie, ndërkohë 19% (n=53) e tyre ishin të angazhuar në njësinë e zhvillimit, 6.3% (n=18) 

si përgjegjës grup lëndësh, 4% (n=12) drejtim shkolle dhe pjesa tjetër të angazhuar në dy tipa 

punësh administrative, si drejtim shkolle e njësi zhvillimi apo përgjegjës grup lëndësh. 
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Rezultate të përgjithshme 

- Afro gjysma e mësuesve pjesëmarrës ka më pak se 5 vjet përvojë në AFP. Mësuesit me më pak 

përvojë paraqisnin modele të ngjashme perceptimit dhe organizimi të procesit mësimor me qasje 

klasike të mësimdhënies dhe vlerësimit edhe pse në ndonjë rast më të hapur ndaj integrimit të 

elementëve didaktikë bashkëkohorë në procesin mësimor. 

- Rreth një e treta e mësuesve jepnin mësim në më shumë se 6 lëndë apo module mësimore. Kjo 

ngarkesë e ekzagjeruar është padyshim një pengesë në cilësinë e mësimdhënies. Pavarësisht 

ngjashmërisë së moduleve mësimore profilizimi më i plotë i mësuesve dhe ulja e ngarkesës ndikon 

në cilësinë e mësimdhënies. 

- Kryesisht shihen tendenca për përdorimim të metodave klasike të mësimdhënies dhe vlerësimit 

të nxënësve edhe pse mësuesit i zotërojnë edhe teknikat dhe metodat më bashkëkohore.  

- Diferencat më të shpeshta në të gjitha krahasimet mes grupeve të mësuesve u vunë re mes 

mësuesve të praktikës profesionale dhe mësuesve të kulturës së përgjithshme.  

- Pjesa dërrmuese e mësuesve të praktikës profesionale ishin grupi më fleksibël lidhur me 

strategjitë që përdornin në mësimdhënie dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Ata përdornin më 

shpesh teknikat dhe platformat digjitale të marra në analizë, integronin metoda më bashkëkohore 

të mësimdhënies si punë në grupe, punë me projekte, punë e pavarur, mësim i kombinuar dhe 

vlerësimit si vetvlerësimi, vlerësime në grup, zjgidhje ushtrimesh etj.  

- Mësuesit e kulturës së përgjithshme kishin qëndrim më klasik ndaj metodave të mësimdhënies 

dhe teknikave të vlerësimit dhe shpesh ishin më skeptikë ndaj integrimit të elementëve innovative 

të bazës mësimore apo teknikave e platformave digjitale. Megjithatë faktorë të tjerë si niveli i 

kualifikimit dhe vitet e eksperiencës gjithashtu kishin ndikim. 

- Niveli i kualifikimit ishte një tregues me rëndësi për mënyrën se si mësuesit zgjidhnin metodat e 

mësimdhënies, teknikat e vlerësimit, teknikat dhe platformat digjitale dhe elementët e bazës 

didaktike. Mësuesit më të kualifikuar ishin më selektivë ndaj metodave të mësimdhënies e 

teknikave të velrësimit që dukej si një shprehje e nivelit të tyre. 

- Studimi tregon qartë faktin se mësuesit nuk janë kategori homogjene. Perceptimet dhe praktika 

e tyre mësimore ndikohet si nga aksesi ndaj burimeve, mundësitë për tu trajnuar po aq edhe nga 

përvoja e tyre, niveli i kualifikimit që kanë, dhe sidomos nga lloji i lëndëve që ata japin. 

- Variacioni i madh në arsimin profesional në shkolla, drejtime, lëndë, komponentë mësimorë, 

mësues e nxënës duhet të jetë baza e vlerësimit të arsimit profesional në Shqipëri dhe strategjitë 

e ndërhyrjes në përmirësimin e procesit mësimor duhet të jenë në përputhje me karakteristikat e 

tyre të veçanta. 

- Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar trajnimit të mësuesve me më pak përvojë dhe mësuesve të 

praktikës profesionale. 

- Identifikimi i mënyrave të përshtatshme për hapjen e një dialogu me qëllim diskutimin e 

metodave të mësimdhënies, krijimi i mundësive për shkembim eksperience e mentorim janë disa 

nga mënyrat se si shkollat duhet të ecin në rrugën e zhvillimit profesional të stafit. Kjo do të ishte 

e nevojshme veçanërisht për mësuesit me shumë vite përvojë që e kanë edhe më të vështirë të 

integrojnë strategjitë dhe metodat bashkëkohore të mësimdhënies. 

 

 



 

11 
 

Rezultatet kryesore sipas seksioneve 

1. Vetvlerësimi 

- Vetëvlerësimi i  mësuesve u bë sipas një i instrumenti i  cili e ndan vlerësimin në 6 komponentë 

kryesorë: (1) Aftësitë mësimdhënëse, (2) Kompetenca lëndore dhe profesionale, (3) Strategjitë 

mësimdhënëse, (4) Menaxhimi i  klasës, (5) Marrëdhëniet ndër-personale, (6) Ndërveprimi me 

komunitetin.  

- Mësuesit përgjithësisht kanë vetëvlerësim të lartë mbi mesataren në të gjithë komponentët e 

vetëvlerësimit.  

- Nivelin më të ulët të vetëvlerësimit mësuesit e kanë në strategjitë e mësimdhënies. Kjo është e 

dukshme në mësuesit e të gjitha shkollave. Komponenti strategjitë e mësimdhënies përfshin 

vlerësimin e 5 elementëve shumë të rëndësishëm lidhur me organizimin e mësimit si: (1) 

përdorimi i metodave të larmishme dhe efektive të prezantimit që janë në përputhje me 

përmbajtjen e mësimit, (2) dhënia e detyrave me shkrim dhe me gojë të cilat kërkojnë arsyetim 

kritik dhe mendim analitik, (3) vet reflektimin efektiv për përmirësimin e metodave të 

mësimdhënies dhe mësimnxënies, (4) integrimi i burimeve të komunitetit gjatë orëve të mësimit.  

- Mësuesit me nivel më të lartë kualifikimi kishin vetvlerësim më të lartë për kompetencat e tyre 

profesionale dhe për marrëdhëniet e tyre ndërpersonale se mësuesit specialistë. 

- Mësuesit me arsim të mesëm që në këtë studim ishin edhe mësuesit që ofronin vetëm module të 

praktikave profesionale kishin vetvlerësim më të lartë se mësuesit e tjerë lidhur me marrëdhëniet 

e tyre ndërpersonale (komponenti përfshinte: të qenit të paanshëm dhe të drejtë me nxënësit; 

përgjegjësinë për t’i mbështetur nxënësit në maturimin e tyre shoqëror; ndërgjegjësimin për 

ndikimin që kanë qëndrimet dhe efikasiteti personal tek të tjerët; nxitja e një klime pozitive 

bashkëpunimi në shkollë dhe mbajtjen e një qëndrimi pro-aktiv në promovimin e shkollës dhe 

fuqizimin e saj me komunitetin). 

2. Teknikat dhe platformat digjitale në funksion të mësimdhënies   
- Më pak nga të gjitha teknikat e platformat e paraqitura, mësuesit nuk njihnin platformat e 

vlerësimit “kahoot” e “mentimetër”, 29% (n=53), dhe që nuk lidhet specifikisht me ndonjë prej 

profileve apo drejtimeve që shkollat ofrojnë.  

- Mësuesit besojnë se përdorimi i teknikave e platformave digjitale e bën orën mësimore më 

produktive, mesatarisht i  zotërojnë mirë teknikat por i  përdorin shumë më pak.  

- 11% e mësuesve ishin skeptikë lidhur me ndikimin pozitiv në arritjen e objektivave mësimorë që 

mund të kishte përdorimi i teknikave dhe platformave digjitale. 

- Analiza e korrelacionit tregoi se kishte marrëdhënie domethënëse mes nivelit të zotërimit të 

platformave/ teknikave digjitale dhe nivelit të përdorimit të tyre. Gjithashtu dilte qartë fakti se sa 

më shumë mësuesit të besojnë që një platformë apo teknikë digjitale ndikon në arritjen e 

objektivave të orës mësimore aq më të mëdha janë shanset që kjo teknikë apo platformë të 

përdoret.  

- Mësuesit më të vjetër e me më shumë përvojë ishin më të predispozuar të përdornin më shpesh 

teknikat dhe platformat digjitale, por marrëdhënia edhe pse e rëndësishme ishte e dobët, që do 

të thotë që faktorë të tjerë e ndikojnë përdorimin e teknikave platformave digjitale.  

- Ngarkesa e lartë mësimore, vështirësia e nxënësve për tu përqendruar, koha e pamjaftueshme, 

mungesa e trajnimeve për aftësitë digjitale, mungesa e infrastrukturës, materialet dhe aksesi ndaj 
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teknikave dhe platformave ishin arsyet më të shpeshta pse mësuesit nuk i përdornin më shpesh 

teknikat dhe platformat digjitale. 

3. Metodat e mësimdhënies 

- Mësuesit shohin si më efektive ato metoda që angazhojnë më së shumti nxënësin por në aspektin 

klasik të angazhimit duke vlerësuar shumë lart: Të pyeturin e nxënësve për mësimin e mëparshëm; 

Diskutimet e hapura; dhe Punën e pavarur në klasë.  

- Në 60% të rasteve shihet si efektive edhe mësimdhënia e kombinuar me procese digjitale ndërsa 

më e vlerësuara në efektivitet duket së është demonstrimi me shembuj praktikë që vlerësohet në 

rreth 90% të rasteve si efektive ose shumë efektive 

- Më tepër se gjysma e mësuesve shprehen se përdorin rregullisht në çdo orë mësimi: Pyetjet nga 

vendi për mësimin e mëparshëm; Diskutimet e hapura në klasë; Demonstrimet me shembuj 

praktikë 

- Në metodat që nuk përdoren asnjëherë në mbi 30% të rasteve janë: Thirrja për të folur në klasë e 

specialistëve dhe biznesmenëve; dhe Mësimi në distancë përmes internetit.  

- Vizitat studimore në kompani, të ftuarit në klasë, pedagogjia teatrore ishin metodat e vlerësuara 

më shpesh si e papërshtatshme për lëndët/ modulet që mësuesit ofronin. 

- Kishte një marrëdhënie pozitive të moderuar mes perceptimit të mësuesve për efektivitetin e 

metodave mësimore dhe shpeshtësisë së përdorimit të tyre. Marrëdhënie e fortë korrelacioni u 

gjet vetëm në dy metoda klasike të mësimdhënies, të mësuarit në mënyrë të pavarur dhe shënime 

në klasë, diktim. Ka të paktën dy mënyra se si mund të interpretohet ky rezultat. Së pari kjo është 

një analizë lineare dhe nuk tregon edhe ndikimin që kanë faktorë të tjerë veçanërisht nëse 

konsiderojmë variacionin e madh në arsimin profesional si për tipologjinë e lëndëve, degëve, 

shkollave e mësuesve. Një tjetër argument mund të jetë dhe fakti që të dyja metodat janë metoda 

të njohura mirë nga mësuesit dhe të përdorura për një kohë të gjatë gjë që bën që edhe 

perceptimin për efektivitetin e tyre të ndikohet nga përvoja dhe modelet ekzistuese. Edhe 

përdorimi i tyre është më i lehtë dhe mësuesit janë të mësuar më këto teknika.  

- Mësuesit mjeshtër vlerësonin më pak efektive se mësuesit më pak të kualifikuar, shënime në 

klasë, diktim dhe të nxënit përmes lojës. Të nxënit përmes lojës vlerësohej më shumë nga mësuesit 

më pak të kualifikuar.  

- Ndryshime në perceptim për efektivitetin e metodave u gjetën më shpesh mes mësuesve që 

jepnin lëndë të ndryshme, përgjithësisht ndryshimi është më i madh mes mësuesve që japin lëndë 

të formimit të përgjithshëm dhe atyre që japin lëndë ose module të praktikës profesionale. 

- Mësuesit e moduleve profesionale vlerësojnë mesatarisht si më efektive metodat e kombinuara 

të mësimdhënies, punën e pavarur në klasë, demonstrimet praktike, punën me projekte, punën në 

grup dhe të ftuarin e specialistëve në klasë, se mësuesit e lëndëve të formimit të përgjithshëm.  

- Mësuesit e moduleve profesionale përdornin më shpesh metodat më bashkëkohore si: Përdorimi 

i demonstrimeve dhe shembujve praktikë, Puna me projekte, Puna në grup, 

Specialistë/biznesmenë të fushës vijnë të flasin në klasë dhe Vizita studimore në kompani; 

metodën e kombinuar, me pajisje kompjuterike e materiale digjitale. Tipologjia e proceseve 

mësimore në modulet profesionale mund të jetë një faktor ndikues në këtë ndryshim. 

- Mësuesit me më pak përvojë, 0-5 vite, përdorin më shpesh shënimet në klasë diktimin, vihet re 

një rënie tek mësuesit me 6-15 vite përvojë, dhe një rritje e lehtë tek ata me mbi 16 vite përvojë 
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në AFP. Ndryshimet ishin statistikisht domedhënëse mes mësuesve me më pak përvojë 0-5 vjet, 

dhe atyre me më shumë se 15 vjet përvojë. 

- Ndërkohë që model i ndryshëm vihet re në shpeshtësinë e përdorimit të një metode më 

bashkëkohore si punë e pavarur e nxënësve në klasë ku më rrallë përdoret nga mësuesit me më 

pak përvojë, 0-5 vite, rritet tek mësuesit me 6-15 vite përvojë dhe ka një rënie të lehtë tek 

mësuesit me më shumë se 16 vite përvojë në AFP. 

- Dy metoda tradicionale të mësimdhënies shënime në klasë, diktim dhe mësuesi shpjegon e nxënësi 

dëgjon, përdoren më rrallë nga mësuesit mjeshtër dhe më shpesh nga dy grupet e tjerë të 

mësuesve.  

4. Instrumentet dhe teknikat e vlerësimit 

- Mësuesit i përdorin me frekuencë të lartë pothuaj të gjitha instrumentet e vlerësimit të paraqitura 

në pyetësor. Më shpesh ata përdorin pyetjet frontale detyra shtëpie, zgjidh ushtrimin dhe më pak 

teste kontrolli me shkrim, vlerësim i bashkëmoshatarëve, testime me pyetje të mbyllura e të 

hapura dhe vetëvlerësimi. Vlerësimi i bashkëmoshatarëve është teknika që ka përqindjen më të 

lartë të mospërdorimit, rreth 10% e mësuesve nuk e përdorin asnjëherë dhe 18% e përdorin rrallë.  

- Niveli i nxënësve, kushtet e papërshtatshme, por mbase edhe familjarizimi me metodat 

tradicionale të vlerësimit, e bën më të vështirë eksplorimin e metodave të reja dhe përshtatja e 

tyre me kontekstin specifik të lëndëve por edhe të nxënësve e karakteristikave të shkollës.  

- Analiza e korrelacionit tregoi se marrëdhënia ndërmjet perceptimit për saktësinë e teknikës së 

vlerësimit dhe shpeshtësisë së përdorimit të saj ishte e dobët për disa instrumente vlerësimi ose 

e moderuar për disa të tjerë. 

Gjetjet ishin interesante edhe kur të dhënat u krahasuan mes mësuesve të ndryshëm.  

- Ngritja në tabelë si teknikë vlerësimi shihej si më pak efektive mes mësuesve me 6-15 vite përvojë 

në AFP, ndërkohë që vlerësohej pothuaj njësoj nga ata që nuk kishin përvojë 0-5 vjet dhe ata me 

më shumë se 15 vjet përvojë. Të dhëna të ngjashme dolën edhe kur krahasuam shpeshtësinë e 

përdorimit të kësaj teknike ku mësuesit me më pak përvojë dhe e ata me më shumë se 16 vjet 

përvojë e përdornin më shpesh këtë teknikë.  

- Vlerësimi i nxënësve nëpërmjet pyetjeve narrative, përshkrimit, evidento dallimin, ese, 

vlerësoheshin si më pak efektive  nga mësuesit me më shumë se 16 vite përvojë dhe si më shumë 

efektive nga ata me më pak vite përvojë, 0-5 vjet.  

- Mësuesit e formimit të përgjithshëm përdornin mesatarisht më shpesh teknika vlerësimi si Teste 

kontrolli me shkrim, Pyetje plotëso vendin bosh, Pyetje lidh me shigjeta, Zgjidh ushtrimin, 

Vlerësim nëpërmjet portofolit, Vetëvlerësimi dhe Detyra shtëpie. 

- Vlerësim në grup dhe Listë kontrolli ishin dy teknikat që mësuesit e praktikës profesionale 

përdornin më shpesh se mësuesit e tjerë. 

Baza didaktike, pajisjet dhe përdorimi 

- Mësuesit kishin akses më shumë në materiale dhe pajisje si tabelën e zezë, tabelë të bardhë, mjete 

demonstrative, kompjuter dhe i nternet  

- Më rrallë ata kishin akses në printer 3D, tablet, rack për kompjutera, tabelë interaktive dhe smart 

tv.  
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- 51% e tyre kanë akses në libra, 39% në leksione të përgatitura prej tyre, si dhe materiale nga 

interneti dhe ligje e dokumente zyrtare.  

- Më pak mësuesit kishin akses në materiale të punuara nga kolegët, materiale të gjeneruara e 

zhvilluara nga projekte të ndryshme, nga AKFPKA etj.  

- Krahasimi i vlerave mesatare të perceptimit për produktivitetin, aksesit dhe shpeshtësisë së 

përdorimit të pajisjeve të bazës mësimore, nxori në pah faktin që mësuesit vlerësojnë në mënyrë 

të moderuar ndikimin që ka aplikimi i këtyre pajijeve në orën mësimore. Vlerat më të larta të 

korrelacionit u vunë re në marrëdhënien mes perceptimit për produktivitetin dhe shpeshtësisë së 

përdorimit se sa mes pasjes akses dhe shpeshtësisë së përdorimit. 

- Pavarësisht se i vlerësonin si efektive elementët e bazës didaktike në orën e mësimit, dukej se 

aksesi i kufizuar pengonte përdorimin më të madh të tyre. Kjo u vërtetua edhe nga analiza e 

korrelacionit që tregoi se aksesi ndaj pajisjeve kishte marrëdhënie të fortë pozitive me 

shpeshtësinë e përdorimit të tyre, ndërkohë që u vu re marrëdhënie e moderuar mes perceptimit 

për produktivitetin dhe shpeshtësisë së përdorimit. 

- Mësuesit me përvojën më të gjatë në AFP, më  shumë se 16 vjet dhe ata me nivelin më të lartë të 

kualifikimit ishin mesatarisht më skeptikë për ndikimin që kishte përdorimi i disa prej elementëve 

të bazës didaktike si materiale nga kolegët, materiale nga internet, printer 3D, klasa e mësimit e 

kombinuar, materiale nga internet etj në rritjen e efektivitetit të orës mësimore.  

- Ashtu si edhe në seksionet e mëparshme analiza e variancës tregoi se ndryshimet më të shpeshta 

ishin mes mësuesve që jepnin lëndë të ndryshme mësimore dhe më i dukshëm ky ndryshim është 

mes mësuesve që japin lëndë të formimit të përgjithshëm dhe atyre që japin module të praktikës 

profesionale.  

- Mësuesit e lëndëvë të formimit të përgjithshëm perceptonin si më produktiv përdorimin e 

teksteve mësimore bazë, krahasuar me mësuesit e lëndëve të tjera.  

- Ndërkohë mësuesit e moduleve të praktikës profesionale vlerësonin mesatarisht si më produktive 

përdorimin e: Materiale të marra nga kolegë, Materiale të zhvilluara me ndihmën e projekteve të 

ndryshme, Projektor, Rack për rrjeta kompjuterike (CISCO). Të gjitha këto ndryshime ishin 

statistikisht domethënëse.  
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I. Hyrje 

A. Studimi dhe projekti “Aftësi për Punë” 

Studimi “Vlerësimi cilësor i metodave të të mësuarit në institucionet e Arsimit dhe Formimit Profesional 

(AFP) në Shqipëri” që paraqitet në vijim, është projektuar të udhëzojë zhvillimin e mëtejshëm të proceseve 

të lidhura me trajnimet profesionale për mësuesit në arsimin dhe formimin profesional (AFP). Ky studim 

fokusohet dhe mbështetet në lidhje me informacionet e analizuara dhe përfundimet e nxjerra në 

institucionet e AFP-së së mbështetura nga projekti1 “Aftësi për Punë” (S4J). Ai është projekt i Agjencisë 

Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatohet nga organizata Swisscontact. Projekti është 

strategjik për SDC dhe lidhet me zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe ka në qendër të vet nxitjen e 

punësimit dhe zhvillimin e aftësive.  

Aktualisht projekti është në fazën e dytë të tij (2019 – 2023) dhe synon që 10.000 nxënës dhe 6.000 

kursantë të kenë akses në një ofertë arsimi e formimi profesional me performancë të lartë, të orientuar 

nga tregu dhe sektorët me potencial rritje. Projekti është projektuar për t’u përballuar dhe gjetur zgjidhje 

për sfida themelore në arsimin profesional si: cilësia dhe statusi i ulët, financimi i pamjaftueshëm, 

orientimi i dobët nga tregu i punës dhe angazhimi i dobët i sektorit privat. Projekti i adreson këto sfida 

duke investuar për sigurimin e ndryshimeve sistematike, zhvillimin e kompetencave dhe fuqizimin e 

aktorëve kryesorë. Aftësimi nëpërmjet punës, përdorimi i teknologjisë në procesin mësor, aplikimi i një 

ndërthurjeje midis të nxënit të kombinuar dhe të individualizuar, përditësimi i programeve dhe trajnimeve 

sipas standardeve të industrisë dhe aplikimi i një mendësie biznesi në menaxhimin e institucioneve të AFP-

së qëndrojnë në thelb të punës së projektit “Aftësi për Punë” (S4J). 

Në kuadër të punës që projekti po bën për aplikimin e metodave novatore të mësimdhënies dhe për të 

rritur standardet e cilësisë është edhe ky studim. Ai sjell një vlerësim thuajse 360 gradë të procesit 

mësimor duke hulumtuar si ekosistemin e procesit mësimor ashtu edhe atë të trajnimit profesional për 

mësuesit. Bazuar në një proces vetëvlerësues i ndërmarrë nga mësuesit në 10 shkolla partnere të 

projektit, studimi përpiqet të shohë marrëdhënien e mësimdhënies jo vetëm mes nxënësve dhe mësuesve 

por edhe me komunitetin e biznesit e me gjerë. Aplikimi i metodave novatore dhe rritja e standardeve të 

cilësisë lidhen me perceptimet që kanë mësuesit për këto metoda dhe me faktin se si ndikojnë trajnimet 

që ata kanë marrë në cilësinë e orës së mësimit.  

Studimi filloi të formësohej gjatë muajit shkurt të këtij viti dhe ishte menduar të përfundonte brenda 

marsit. Përkeqësimi global i situatës me COVID-19 dhe vendimi për kalimin e vendit në karantinë për të 

kufizuar pasojat e kësaj pandemie patën ndikim edhe mbi këtë studim. Ai u zgjat në kohë dhe u zgjerua 

në çështjet që trajton duke i dhënë hapësirën e duhur ndikimit të zhvillimeve digjitale dhe rolit të tyre në 

mësimdhënie në AFP.  

 
1 Projekti mbështet dhjetë ofrues të AFP-së në Shqipëri: shkollën profesionale ‘Hamdi Bushati’ në Shkodër, shkollën profesionale 
‘Kolin Gjoka’ në Lezhë, shkollën teknike-elektrike ‘Gjergj Canco’ në Tiranë, shkollën Teknike-Ekonomik në Tiranë, shkollën 
profesionale “Ali Myftiu” në Elbasan, shkollën profesionale “Salih Ceka” në Elbasan, shkollën profesionale ‘Kristo Isak’ në Berat, 
shkollën Tregtare në Vlorë, shkollën industriale ‘Pavarësia’ në Vlorë,, Qendrën e Formimit Profesional në Vlorë. Për më shumë 
shikoni: http://skillsforjobs.al/al/projekti-s4j/permbledhje-e-projektit/.  

Në studim është shtuar shkolla “Stiliano Bandilli” në Berat dhe nuk është përfshirë Qendra e Formimit Profesional e Vlorës.  

 

https://www.facebook.com/TeknologjikjaShkoder/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/TeknologjikjaShkoder/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/kolin.gjoka.1/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/kolin.gjoka.1/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/kolin.gjoka.1/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/GjergjiCanco/?hc_ref=ARSu_HicHtfNhfM-hitnqRC2ZHObJRwIfygLY3cU2hKngJHRo5q7ZP_LJ_c_ihUkSYg
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/GjergjiCanco/?hc_ref=ARSu_HicHtfNhfM-hitnqRC2ZHObJRwIfygLY3cU2hKngJHRo5q7ZP_LJ_c_ihUkSYg
https://www.facebook.com/ShkollaTeknikeEkonomikeTirane/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shkollaemesmeprofesionaleAliMyftiu/
https://www.facebook.com/shkollaemesmeprofesionaleAliMyftiu/
https://www.facebook.com/shkollasceka/
https://www.facebook.com/KristoIsak/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/KristoIsak/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shmpTregtare/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/shmpTregtare/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/Drejtoria-Rajonale-e-Formimit-Profesional-Publik-Vlor%C3%AB-584912104928370/
https://www.facebook.com/shkpav/
http://skillsforjobs.al/al/projekti-s4j/permbledhje-e-projektit/
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Qëllimi kryesor i studimit mbetet të ndikojë në përcaktimin e rrugëve sa më efektive për t’u ofruar të 

rinjve arsim dhe formim profesional të shëndoshë përmes mësim-dhënies e mësim-nxënies sa më 

cilësore. Ky qëllim përputhet me vetë qëllimin themelor të projektit S4J, i cili synon që me anë të një arsimi 

profesional që është aftësues të ndihmojë përfituesit (të rinjtë) të pozicionohen mirë në tregun e punës 

dhe të sigurojnë të ardhura të qëndrueshme dhe të mira. Ky studimi ka dy objektiva kryesore që lidhen 

me identifikimin e strategjive, metodave dhe instrumenteve të përdorura nga mësuesit në rreth 1/3 e  

shkollave të AFP-së në Shqipëri dhe me shqyrtimin e strategjive të mësimdhënies dhe identifikimin e atyre 

që janë më efektive bazuar në aftësimin që ofrojnë dhe rezultatet e arritura.  

B. Arritjet në “Format e reja të të nxënit” (New Ways of Learning - NWoL)2 

Futja e teknologjive të reja të bazuara në IT dhe mënyrat e të mësuarit gjithëpërfshirës (NWoIL) AFP 

përbën një nga shtyllat kryesore të ndërhyrjes së projektit S4J. Puna në këtë sektor të projektit ka ndjekur 

një qasje graduale, së pari duke mbështetur funksionet administrative, pastaj aktivitetet e orës së mësimit 

dhe veprimtaritë në klasë dhe më pas përmirësimin profesional dhe digjital për të mësuarin dhe proceset 

praktike që lidhen me të. 

Kur bëhet fjalë për qasjen e të mësuarit të përzier, përveç prezantimit të platformave dhe mjeteve të tjera 

të lidhura me TIK, ndërhyrjet S4J synuan të përmirësonin aktivitetet e bazuara në klasë duke e bërë 

mësimdhënien dhe mësimin më tërheqës përmes gamifikimit (futjes së elementëve të lojës) të të 

mësuarit. Mësuesit u trajnuan dhe mentoruan se si konceptet dhe proceset e reja mund të shpjegohen 

dhe përqafohen më mirë nga nxënësit përmes aktiviteteve të drejtpërdrejta në klasë si gara, quize, 

fjalëkryqe, pantomima etj. Atmosfera pozitive e krijuar në klasë rriti motivimin për të mësuar dhe rezultoi 

në efekte pozitive për mësuesit gjithashtu. 

Bërja e praktikës profesionale përmes angazhimit të bizneseve është një shtyllë e rëndësishme e S4J. 

Gjithashtu janë prezantuar teknologji të reja që mbështesin këtë proces. Praktika në distancë është një 

model i ri i pilotuar për nxënësit e TIK-ut në lokalitete të vogla, të cilët përputhen me një kompani pritëse 

në kryeqytet dhe bashkëpunojnë në distancë. Kompanitë, mësuesit dhe nxënësit, zhvillojnë plane 

mësimore për secilin grup, të përbërë nga projekte, detyra të vogla si baza për të filluar punën në këtë 

kompani. Progresi kontrollohet përmes një sistemi të menaxhimit të detyrave dhe komunikimi i rregullt 

një herë në javë organizohet kryesisht përmes Skype. 

Projekti S4J ka stimuluar përdorimin e metodologjive të reja në formë të kombinuar. Këto janë bazuar në 

praktikat më të mira por që prezantonin një teknologji të re për të adresuar sfidat me të cilat përballet 

sistemi, siç janë mungesa e materialeve mësimore të përditësuara dhe tërheqëse të të nxënit dhe nxënësit  

e paangazhuar / jo të interesuar. Kjo iniciativë vendosi ta bëjë mësimin në shkollë më efektiv dhe 

interesant dhe të kombinuar me komponentin e përmirësuar të të nxënit të bazuar në punë të projektit. 

Riorganizimi i mënyrave të vjetra të të mësuarit, rritja e kapacitetit të mësuesve, modernizimi i 

infrastrukturës dhe përdorimi i teknologjisë gjithashtu pritet të rrisin interesin dhe besimin tek AFP dhe 

të tërheqin më shumë nxënës. 

S4J e organizoi punën në pilotimin e teknologjive të reja për të mësuarin në tre faza: 

 
2 Kjo pjesë e studimit bazohet në botimin e projektit S4J “Integrating New Technologies and Ways of Learning in VET” (S4J , 2019) 
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1. Prezantimi i NWoIL përmes  mësuesve novativë, mentorimi dhe përdorimi i tyre si raste suksesi 

duke mundësuar në të njëjtën kohë infrastrukturën; 

2. Evidentim i  rasteve të mira dhe zgjerimin e adoptuesve të hershëm të praktikave duke prezantuar 

standardet e industrisë; 

3. Organizimi i Komuniteteve të Praktikave ndërsa intensifikohen trajnimi i industrisë dhe prezantimi 

i funksionit së zhvillimit të vazhdueshëm profesional (ZHVP) 

Mësimet e nxjerra nga këto ndërhyrje theksuan rolin vendimtar të mësuesve për ndërhyrje inovative dhe 

vendosjen e nxënësve në qendër të procesit. Përdorimi i teknologjisë është efektiv nëse mësuesit 

integrojnë mjetet e duhura për një qëllim të qartë dhe e kombinojnë atë me veprimtari ballë për ballë me 

nxënësit. Teknologjia është tërheqëse por duhet të konsiderohet si një mjet. Futja e metodave dhe 

teknologjive të reja mbetet një proces gradual që fillon me inovatorët, vazhdon me adoptuesit e hershëm 

dhe duhet të arrijë shumicën e hershme, në mënyrë që efektet të jenë të prekshme në një shkallë më të 

gjerë. Inkurajimi i klimës dhe politikave të metodave inovative është i domosdoshëm për shpërndarjen e 

përvojave. Shkollat duhet të instalojnë një strategji për zhvillimin e vazhdueshëm profesional nëse 

shkëmbimi dhe mbështetja e kolegëve bëhet normë. 

C. Arsyet për këtë studim 

Efektiviteti i një sistemi arsimor lidhet ngushtëisht me cilësinë e mësimdhënies dhe të nxënit në klasa, 

punëtori apo ofiçina, laboratorë dhe hapësira të tjera në të cilat zhvillohet aftësimi. Ndërsa mësuesit e 

mirë, studentët e angazhuar, kurset e mirë-dizajnuara, objektet që janë të përshtatshme për qëllime dhe 

një nivel i mirë burimesh janë të nevojshme për të siguruar një sistem arsimor të shkëlqyer ato vetëm nuk 

janë të mjaftueshme. Përgjigjet e vërteta për përmirësimin e rezultateve nga arsimi profesional qëndrojnë 

në 'klasë', në kuptimin e shumë vendimeve që marrin 'mësuesit' kur ndërveprojnë me nxënësit.  

Vlerësime paraprake tregojnë që mësuesit në arsimin profesional kanë nevojë të kapacitohen  për të 

ofruar aftësi që përputhen me teknologjitë dhe praktikat e reja në industri, si dhe të ofrojnë aftësi aktuale 

dhe të ardhshme për fuqinë punëtore në një mënyrë fleksibël dhe në një nivel të qëndrueshëm të cilësisë. 

Prandaj, ekziston nevoja për të rishikuar metodat ekzistuese të mësimdhënies, për t'u siguruar që ato janë 

akoma efektive në zhvillimin e aftësive në institucionet publike profesionale në Shqipëri. Provat janë të 

qarta se arsimi profesional duhet të mësohet në kontekstin e zgjidhjes praktike të problemeve dhe se 

arsimi profesional me cilësi të lartë pothuajse gjithmonë përfshin një përzierje metodash. Mësimdhënia 

më e mirë e arsimit profesional është gjerësisht praktike, eksperimentale dhe bazuar në përvoja globale 

si dhe, në të njëjtën kohë, diçka që përfshin reagime, pyetje, zbatim dhe reflektim dhe, kur kërkohet, 

modele teorike dhe shpjegime. Ne duhet të kuptojmë më saktësisht se si mësuesit i angazhojnë nxënësit 

të ndërmarrin një lloj të veçantë të të mësuarit në të cilin ata janë nisur për të arritur rezultatin profesional 

të dëshiruar. 

Ky vlerësim është menduar si një kontribut në diskutimet aktuale në lidhje me përmirësimin e mëtejshëm 

të cilësisë së mësimdhënies dhe mësimit në AFP në Shqipëri. Qëllimi kryesor i kësaj detyre është të 

shqyrtojë strategjitë, metodat dhe instrumentet mësimore të përdorura aktualisht në mësimdhënien e 

aftësive profesionale në shkollat profesionale në Shqipëri. 
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Objektivat e vlerësimit janë: 

i. Identifikimi i strategjive, metodave dhe instrumenteve të mësimdhënies që përdoren nga 
mësuesit ne shkollat e AFP në Shqipëri 

ii. Ekzaminimi i strategjive të ndryshme të mësimdhënies  dhe identifikimi i strategjive efektive për 
të mësuarin dhe mësimdhënien në shkollat AFP në Shqipëri (fokusi te rezultatet) 

 

Çështjet që studimi vlerëson: Pikat kryesore të kërkimit: 

1. Cilat janë metodat, strategjitë dhe instrumentet 
që mësuesit përdorin në përditshmëri? 

i. A ka dallime dhe nëse ka si shfaqen ato mes 
institucioneve AFP/drejtimeve dhe lëndëve 
profesionale dhe atyre të përgjithshme 

• Cili është statusi në lidhje me metodat e 
mësimdhënies / mësim-nxënies dhe  materialeve  
si edhe përdorimit të teknologjisë në 
mësimdhënie (MESOVET, CISCO etj.)? 

• Çfarë është e zakonshme dhe e 
jashtëzakonshme?  

• Çfarë perceptohet si e dobishme dhe jo? 

• A vlerësohet investimi aftësues në infrastrukturë 
si i dobishëm? A janë ata (si mësuesit dhe 
nxënësit) duke e përdorur plotësisht atë? 

2. Cilat metoda, strategji dhe instrumente 
funksionojnë më mirë (janë më efikasët) në 
shkollat AFP? 

i. Cfarë i bën ato efikase dhe cilat rezultate 

mbështesin efikasitetin? 

• Si perceptohet dhe zbatohet skema e praktikës 
profesionale? (I ndihmon mësuesit dhe nxënësit të 
performojnë më mirë apo është barrë ekstra?)  

3. Cilat burime njohurish, ekspertize dhe praktikash 
të mira përdorin mësuesit për t’i ndihmuar ata 
me mësimdhënien? 

• Cila është forma e përfitimit të pritur nga trajnimi 
i mësuesve? Po në lidhje me trajnimet në industri? 

• Cilat do të jenë temat kryesore të identifikuara 
(diçka që del nga pyetësorët e  ka lënë mbresa)? 

4. Çfarë mund ta bëjë mësimdhënien dhe të 
mësuarin profesional më efikas? 

i. Cilat janë sfidat kundrejt këtyre masave?  
ii. Si mund të tejkalohen këto sfida? 

• Cilat janë propozimet për ndryshim?  
• Çfarë mund të bëjmë më mirë / ndryshe?  
• Çfarë propozohet si përparësi?  
• Rekomandime për projektin 
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II. Përmbledhje  literature 

Studimi i ndërmarrë bazohet në një pyetësor të detajuar dhe kërkon të kuptojë më mirë procesin e 

mësimdhënies në AFP. Ai kërkon të analizojë nëse ka pasur ndonjë ndikim të qëndrueshëm në 

mësimdhënie e më gjerë – zhvillimin profesional të mësuesve pas ndërhyrjeve dhe trajnimeve që lidhen 

më metodat e teknikat e raje të mësimdhënies të organizuara nga S4j duke përfshirë edhe presionin për 

rritjen e pjesëmarrjes aktive të nxënësve në procesin mësimor dhe bërjen e të mësuarit praktik me anë të 

procesit të praktikave profesionale që realizohen në bashkëpunim me bizneset lokale. Pyetësori u kërkon 

mësuesve të vlerësojnë veten në raport me pritshmëritë e një shkolle që synon të jetë pjesë e një 

ekosistemi arsimor sipërmarrës dhe që e hap shkollën drejt biznesit dhe industrive. Nga ana tjetër 

pyetësori në mënyrë të imtë i kërkon mësuesve të vlerësojnë metodat, strategjitë dhe instrumentet që 

ata përdorin dhe që duhet të përdorin për të realizuar këtë gjë.  

Zhvillimet nëpër të cilat ka kaluar arsimi profesional në Shqipëri kanë sjellë shtresëzime interesante në 

mësim-dhënie dhe në mënyrën se si është konceptuar arsimi profesional. Ndryshimi më i madh vihet re 

gjatë ndërrimit të sistemit politik në fillim të viteve ’90 të shekullit XX në Shqipëri të cilat patën një efekt 

“domino” ndryshimesh edhe në arsim dhe e çorientuan procesin mësimor profesional të cilit iu desh 

shumë kohë, investim dhe ndihmë (kryesisht ndërkombëtare) që të marrë veten e të kthehet në udhën e 

vet profesionale. Politikat e reja për AFP që u ravijëzuan edhe me Strategjinë Kombëtare për Punësim dhe 

Aftësi 2014 – 20203 e lidhin AFP ngushtë me punësimin. Procesi i ndërmarrë i vetëvlerësimit të mësuesve 

të AFP kërkon të kuptojë si mësuesit vetë e shohin këtë lidhje dhe aftësitë që ata kanë për ta 

krijuar/përforcuar këtë lidhje. Arsimi profesional, nga ana tjetër, e ka të natyrshme lidhjen si me zhvillimet 

teknologjike ashtu edhe aftësimin praktik dhe trupat pedagogjike që përmbushin këtë aspekt janë shumë 

të rëndësishme (Brolpito A. , 2018, p. 51). Ndërkohë, vlerësimi i mësuesve nuk vjen natyrshëm e nuk është 

i lehtë sepse në përditshmërinë e punës së tyre ata, mësuesit,  janë vazhdimisht duke vlerësuar nxënësit 

e tyre në raport me dijet e marra, duke vlerësuar tekstet dhe materialet mësimore mbi të cilat bazojnë 

proceset e shpjegimit apo duke vlerësuar proceset në kuadër të raportimeve që ata kanë për të bërë. 

Procesi i vetëvlerësimit, të cilit iu nënshtruan mësuesit e 10 shkollave partnere të projektit S4J paraqet 

një sfidë sepse mësuesit dalit para pasqyrës së vet vlerësuese.  

Pyetësori që u përgatit duhej të ishte i përgatitur shumë mirë nga pikëpamja metodologjike por edhe të 

ofronte mundësi për analizë të thelluar të situatës së mësimdhënies dhe nevojave të mëtejshme për 

zhvillim profesional. Kjo kërkon një thellim analitik në literaturë dhe përpunimin e pyetësorit duke ndjekur 

shembuj që janë sa të mirë aq edhe në përshtatje me stadin aktual të AFP në Shqipëri. Literatura e 

konsultuar për këtë studim informon mbi: 

 Ekosistemin e AFP dhe lidhjet e ndikimet që ai ka mbi metodat e reja të mësimdhënies (NWoL) 

 Proceset e rritjes së vazhdueshme profesionale të mësuesve në AFP 

 Proceset e vlerësimit dhe të vetëvlerësimit në AFP 

 Digjitalizimi i proceseve mësimore në AFP dhe përvoja shqiptare në këtë fushë 

 
3 Për më shumë mbi strategjinë:  

http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Strategjia_Kombetare_per_Punesim_dhe_Aftesi_Plani_Veprimit.pdf 
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A. Ekosistemi i AFP dhe lidhjet me metodat e reja të mësimdhënies 

Studimi ka në themel konceptin e ekosistemit të parë në dy nivele. Në nivelin e parë është ekosistemi i 

shkollës profesionale dhe marrëdhëniet që krijohen brenda saj në kuadër të zhvillimit të shkollës si një 

qendër për formim profesional dhe punësim. Çështjet që kanë të bëjnë me ekosistemin e shkollës 

përmblidhen më së miri në një punim tematik në kuadër të nismës Entrepreneurship360 të OECD-së si 

pjesë e programit për Aftësimit dhe Sipërmarrjen4. Pra, si të mësuarit për formim profesional dhe 

sipërmarrje ankorohet brenda shkollës dhe si mund te jetësohet më tej ai. Ky nivel i ekosistemit ndihmon 

për të ndërtuar një mentalitet sipërmarrës bazuar në motivim, kompetenca dhe aftësi për të rritur dhe 

filluar përpjekje sipërmarrëse (Mueller & Toutain, 2015, p. 10).  

MOTIVIMI për trajnim të 
vazhdueshëm për të qenë 

efektiv në treg

KORNIZA
• Mësues trajnuar - metoda të reja
• Mësim me kompetenca
• AKAPFK

HAPËSIRA PËR 
MËSIM / NXËNIE

• Nxënësi në 
qendër

• Brenda / Jashtë 
Shkollës

• Praktika
• Platformat

PEDAGOGJIA 
• Mësimi eksperimental
• Mësimi bashkëpunues
• Ankorimi mësimit në baza praktike
• Kultura profesionale në mësimdhenie

KULTURA
Zhvillimi I gjuhës së 

përbashkët në 
bashkëpunimin e 

shkollës me aktorët e 
tjerë

EKOSISTEMI AFP
PROFESIONIST
SIPËRMARRËS

TEKNOLOGJIK

LIDHJET
• Projekte
• Binjakëzim
• Brenda 

shkollës
• Në 

komunitet
• BE/Botë

 

Figura 1: Ekosistemi i arsimit profesional sipas modelit të Toutain dhe Mueller (fq.20) 

Ekosistemi AFP-së ndërvepron dhe ndryshohet në bazë të MOTIVIMIT që në rastin e këtij studimi lidhet 

me të qenit relevant në tregun e punës nga pikëpamja e mësuesve dhe hyrjen relevante në tregun e punës 

nga pikëpamja e nxënësve. Në përputhje me frymën e Strategjisë Kombëtare për Aftësitë dhe Punësimin, 

por edhe sipas autorëve të angazhuar nga OECD dhe ETF në vlerësime të ndryshe - janë mësuesit e 

trajnuar mirë dhe me metodat e reja të mësimdhënies që vendosin KORNIZËn për arsimin profesional 

adekuat. Mueller dhe Tautain në modelin e tyre vendosin nxënësit në qendër dhe e hapin procesin e të 

 
4 Për më shumë informacion rreth programit Entreprenurship360 shiko: http://www.oecd.org/cfe/leed/skills-for-

entrepreneurship.htm. 
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mësuarit jashtë dyerve të klasës e shkollës duke kërkuar që edhe PEDAGOGJITË në AFP të ndjekin këtë 

udhë.   

 Në studimin e vet për aftësimin digjital përmes AFP në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ETF shprehet hapur 

dhe qartë për vështirësitë që do të ketë ky proces pasi trajnimi i mësuesve dhe përdorimi i metodave të 

reja nuk realizohet menjëherë  (Brolpito A. , 2018, p. 51). Këtë problem në skemën e tyre, Mueller dhe 

Tautain, e lidhin me konceptin e një KULTURE të re për arsimin profesional e cila do të ushtrojë ndikimin 

e vet për të ndryshuar vetë AFP në tërësi. Thelbësor në modelin e tyre mbeten lidhjet që shkolla arrin të 

realizojë për t’u bërë më efektive në marrëdhënien me tregun e punësimit por edhe me “tregun” 

ndërkombëtar të AFP për të arritur që dijet që merren në AFP në Shqipëri të jenë të njësuara dhe të 

shkëmbyeshme me programet e vendeve të tjera.  

Përmbledhja e botuar nga projekti “Aftësi për Punësim” ku evidentoheshin mënyrat më të mira për të 

angazhuar nxënësit në proceset mësimdhënëse është një shembull i mirë i këtij ankorimi (S4J, p. 1). Në 

këtë kuadër edhe puna e bërë me zgjerimin e praktikës profesionale nëpër ndërmarrje tregon se si shkolla 

profesionale po zë rrënjë në mjedisin rrethues duke nxjerrë në pah dhe larminë e pasur të aktorëve të 

interesuar në këtë nivel të arsimit. Komisioni Evropian kërkon që të gjithë të rinjtë të "përfitojnë nga të 

paktën një përvojë praktike sipërmarrëse para se të largohen nga arsimi i detyrueshëm" (Mueller & 

Toutain, 2015, p. 6). Shkolla e ndërlidhur me mjedisin e biznesit dhe komunitetin është thelbësore për të 

arritur këtë gjë, pasi çdo aktivitet i sipërmarrjes është i vendosur në një kontekst të jetës reale dhe arsimi 

duhet të kuptojë natyrën sistemike të ndërveprimeve dhe lidhjeve përtej kufijve fizikë të klasës. Një 

shkollë profesionale që shikon jashtë mureve të saj dhe njëkohësisht përpara pritet të ketë këto elemente: 

Elementi Refleksione 

Korniza e të nxënit për arsimin profesional Informacione në lidhje me kurrikulën; numri dhe 
natyra e programeve; objektivat e tyre të të nxënit 
dhe se si vlerësohen. 

Rrjetëzimet dhe lidhjet e bashkëpunimi që i 
inkurajon sistemi AFP 

Si lidhen aktorët dhe elementet brenda shkollës 
dhe se si shkolla krijon lidhje së jashtmi për 
shembull me projekte, me AAKFP, AKAP etj. 

Kultura profesionale  / sipërmarrëse që prodhon 
ekosistemi 

Kultura bazohet në vlerat, simbolet dhe gjuhën e 
përbashkët në përdorim. Këto influencohen dhe 
influencojnë ekosistemin.  

P.sh. – roli i një drejtoreshe në procesin e nxitjes 
së frymës së praktikës profesionale në ndërmarrje 
dhe industri. 

Zgjidhjet pedagogjike të parapëlqyera ose të 
privilegjuara (sistemi MësoVet) që stimulojnë të 
nxënit praktik dhe profesional. 

Nxitësit dhe frenuesit e të nxënit praktik dhe 
profesional dhe zgjidhjet e preferuara pedagogjike 
për të arritur këtë gjë. 

Mjedisi i të nxënit në të cilin është i shtruar arsimi 
profesional 

Hapësirat fizike dhe virtuale në dispozicion të 
nxënësve në shkollë dhe pengesat në akses – 
planimetria dhe organizimi i klasave e mjediseve. 
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Pyetësori që iu paraqit mësueseve pjesëmarrës në këtë sondazh, merr në konsideratë zhvillimet evropiane 

dhe kërkesat e strategjisë dhe i kërkon mësuesve të vlerësojnë elemente në të gjitha fushat e ekosistemit 

të AFP duke u ndalur në veçanti në aspektet që lidhen me:  

 pedagogjinë dhe mësimdhënien,  

 trajtimin brenda dhe jashtë shkollës së nxënësve 

 marrëdhëniet me komunitetin  

 detyrat administrative 

 metodat, teknika dhe didaktitën specifike që lidhet me AFP.  

Sa më të larta dhe të lidhura me tregun njohuritë që merren në AFP aq më të mira edhe shanset për 

punësim në tregun e punës (Brunello & Rocco, 2017, p. 336). Pyetjet që u paraqitën kërkonin të kuptonin 

se a janë në gjendje mësuesit e AFP ta kuptojnë këtë proces dhe rëndësinë e tij në përgatitjen e nxënësve 

për tregun e punës. Në konsideratë u morën edhe parimet për të mësuarin dhe zgjerimi I të mësuarit me 

praktikën i trajtuar për arsimin në përgjithësi dhe përshtatur për arsimin profesional (Ambrose, Bridges, 

& DiPietro, 2010, p. 121). Ndërsa në lidhje me konceptin e të mësuarit por me konceptin “whole child 

approach” (nxënësi/ja në tërësinë e tij/saj) u shfrytëzuan idetë dhe trajtimi që Darling-Hammond me 

kolegë paraqesin në botimin që ka lidhje me ndërlikimet e mësimit të lidhur me praktikën në realizim 

(Darling-Hammond, Flook, Cook-Harvey, Barron, & Osher, 2019). Studimi bazuar mbi vetëvlerësimin niset 

nga premisa e evidentimit të ndryshimit që po ndodh në arsimin profesional dhe me anë të vlerësimit 

kërkon të nxjerrë në pah ndërlidhjen e elementeve të ekosistemit dhe ndikimin që ato kanë në ndryshimin 

që kërkohet në AFP. Ndërsa të gjithë e marrin të mirëqenë se transformimi digjital i arsimit është i 

rëndësishëm, është thelbësore të kuptohet se si mendojnë dhe se si e kuptojnë këtë proces ata që lidhen 

direkt me të.  

B. Proceset e zhvillimit të vazhduar profesionale të mësuesve në AFP 
Një pasqyrë të mirë për format e trajnimit të mësuesve në AFP paraqitet në botimin që merret me 

perspektivat ndërkombëtare të mësuesve në arsimin profesional dhe teknik (Grollmann & Rauner, 2007, 

pp. 1-27) duke nisur me statusin e tyre, vazhduar me lëndët që ata zhvillojnë dhe duke vijuar me 

paradigmat dhe institucionet arsimore si edhe ndikimin e tyre mbi proceset e zhvillimit profesional. Ata 

sjellin në revistë edhe 24 profile të ndryshme mësuesish që duhen për AFP si dhe llojet e institucioneve të 

përfshira. Një rëndësi specifike në botimin e tyre paraqesin edhe përcaktuesit strukturorë (structural 

determinants) të cilët në truallin shqiptar do të përfshinin ndihmën e dhënë për AFP nga BE dhe 

organizatat e bashkëpunimit ndërkombëtar të vendeve gjermano-folëse (GIZ, SDC, dhe ADA) të cilat e 

konsiderojnë modelin e tyre të AFP si produkt të suksesshëm eksporti. 

Kompetencat kryesore  që duhet të ndjekë AFP dhe për të cilat duhet formuluar edhe trajnimi profesional 

i mësuesve përfshijnë: leximin, numërimin, leximin e informacioneve, aftësitë e zgjidhjes së problemeve, 

zhvillimin e krijimtarisë dhe vlerat e të punuarit (Stevenson, 2003) dhe këto elemente u përfshinë në 

vetëvlerësim. Për të përcaktuar mënyrën se si do të vlerësohej efektiviteti i metodave të mësimdhënies 

dhe mësim-nxënies në AFP u mor për bazë trajtimi që i bëhet këtyre elementeve në botimin për 

pedagogjinë e AFP-së (Lucas, Spencer, & Claxton, 2012, pp. 59-89). Po aty në faqen 86 u mor në 

konsideratë hartëzimi i metodave sipas kategorive të arsimit profesional.  
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Në strukturimin e studimit u mor në konsideratë një studim i ngjashëm i bazuar në përvojën e Ruandës 

në të cilin autorët vlerësojnë në rang kombëtar nevojat e mëtejshme të trajnuesve të AFP dhe nxjerrin 

mësimet përkatëse (Kim, Shin, & Woo, 2019). Arsimi që e kalon nivelin e arsimit të detyrueshëm, kategoria 

në të cilën hyn edhe AFP, kombinon mësimdhënien me elemente të tjerë të punës dhe këto aspekte 

trajtohen mjaft mirë në formën e sfidave në librin për mbijetesën në arsimin profesional nga Jim Crawley. 

Trajtimi i tij shërbeu si bazë për ndërtimin e pyetjeve kombinuese në pyetësor (Crawley, 2011). Tematika 

e trajnimit të mësuesve dhe zhvillimit të kapaciteteve u bazua në studimin “Teknologjia dhe Arsimi 

Profesional për Zhvillimin e Qëndrueshëm” të Margarita Pavlovës e cila në mënyrë krahasuese i analizon 

këto procese në disa vende si ato të zhvilluara dhe ato në zhvillim duke nxjerrë në pah dinamikat përkatëse 

(Pavlova, 2009). Për të koduar dhe analizuar profesionalisht procesin e vlerësimit të nxënësve në AFP dhe 

lidhjet e tij me zhvillimin profesional të mësuesve u mor në konsideratë trajtimi në kapitujt 6 dhe 2 të 

këtyre çështjeve nga një grup autorësh në studimin për mësimdhënien dhe trajnimin në arsimin pas të 

detyrueshëm (Armitage, Bryant, Flanagan, & Hayes, 2007). 

C. Proceset e vlerësimit / vetëvlerësimit të mësuesëve në AFP 

Përgatitja e pyetësorit mbi të cilin u bazua sondazhi u mendua të ish në përputhje të plotë me sondazhet 

që bëhen për AFP në vendet me më shumë përvojë në këtë fushë por edhe në raporte të drejta me 

zhvillimin e AFP në Shqipëri. Center on Great Teachers and Leaders në American Institute for Research5 

përdorte një sondazh solid i cili prekte dhe jepte mundësinë për analizë në të gjithë spektrin e punës së 

mësuesve në AFP në kuadër të vetëvlerësimit6. Për të kuptuar më mirë rrjedhën historike të proceseve të 

vlerësimit të mësuesve u konsultua botimi “Teacher Self-Evaluation: Teachers in Their Own Mirror”  nga 

Kremer-Hayon. Duke qenë se libri është i vitit 1993 theksi vihet te rolet e mësuesit, organizimi i orës së 

mësimit dhe vlerësimi i nxënësve (Kremer-Rayon, 1993, pp. 55-114). Modeli klasik i vetëvlerësimit të 

mësuesve që përdorej gjerësisht në vitet ’90 të shekullit të kaluardhe që u përshtat në shqip ekzistonte i 

ruajtur si model vlerësimi në një nga dosjet dokumetare të autorëve rezultoi të ishte online bë arkivin 

elektronik të dokumenteve të vitit 1995 të një personi që ish marrë me vlerësimet (Pugh, 2020). Në lidhje 

me sondazhin e krijuar u konsultuan disa modele të vetëvlerësimit profesional të mësuesve në AFP: 

 Sondazhi PIAAC i cili përpunon të dhënat për arsimin profesional nga vendet evropiane (Brunello 

& Rocco, 2017); 

 Modelet e sondazheve të OECD që rrokin njëkohësisht nxënësit, mësuesit dhe drejtuesit e 

shkollave (OECD, 2018); 

 Modelin ndërkombëtar për AFP që përdor OECD – sondazhi TALIS (Teaching and Learning 

International Survey); 

 Modeli kombëtari për mësuesit në AFP në SHBA (U.S. Departmetn of Education, 1993); 

 Një udhëzues specifik për proceset vetëvlerësuese të përgatitur në kuadër të trajnimeve për 

mësuesit dhe drejtuesit nga grupi Silver Strong (Silver Strong and Associates, 2011); 

 
5 Qendra për Mësues e Lidera të mëdhenj e Insitutit Amerikan për Kërkim 
6 Një kopje e pyetësorit të vetëvlerësimit mund të shkarkohet këtu: 
https://gtlcenter.org/sites/default/files/TeacherLeadership_TeacherSelf-Assessment.pdf 

https://gtlcenter.org/sites/default/files/TeacherLeadership_TeacherSelf-Assessment.pdf
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 Nga revista që i dedikohet AFP “Journal of Vocational Education and Training” u konsultua puna 

e autorëve Burnett dhe Clarke të cilët ravijëzojnë mënyrën se si duhet vlerësuar arsimi profesional 

dhe kurset e formimit (Burnett & Clarke, 2010) 

Linda Darling-Hammond në diskutimin e saj për format e vlerësimit të kornizuara nga politikat arsimore e 

vë theksin te kapërcimi i pyetjeve me shumë alternativa për vlerësimin e fakteve dhe problemeve. Ajo 

sugjeron qasje më të sofistikuara me bazë analitike të cilat marrin në konsideratë proceset specifike që 

zhvillohen në arsimin professional përfshi punën me projekte, përdorimin e teknologjiksë etj (Darling-

Hammond, Policy Frameworks for New Assessments, 2012, p. 301). Kolegët e saj në po këtë përmbledhje 

analizojnë edhe ndikimin që ka integrimi i teknologjisë në mësim duke e kthyer procesin e të mësuarit në 

një proces më individual dhe më pak kolektiv. Shtysa drejt teknologjisë e cila ka përcaktuar shekullin e 21 

kërkon që të kuptohen dhe njëkohësisht t’i jepen nxënësve aftësitë për të përballuar jetën në këtë shekull. 

Një tjetër grup autorësh në po këtë botim (Grifffin, McGraw, & Care, 2012, pp. 18-19) duke u nisur nga 

shndërrimi i ekonomive të avancuara nga të bazuara në manifakturim në shërbime për njohuri dhe 

informacione theksojnë katër grupe aftësish që duhet të kenë nxënësit dhe të cilat u pasqyruan edhe në 

pyetësorin e vetëvlerësimit që u përgatit. Këto aftësi përfshijnë: 

 
Figura 2: Aftësitë që duhet të marrin nxënësit në AFP 

 

D. Bashkëkohorja dhe digjitalizimi i proceseve mësimore në AFP dhe përvoja 

shqiptare 

Në vitin 2015 IZHA (Instituti për Zhvillimin në Arsim) përgatiti dhe botoi një udhëzues për mësuesit në 

lidhje me përdorimin e teknologjisë në proceset mësimore. (IZhA, 2015, pp. 19-20). Edhe pse një udhëzues 

tashmë i dale jashtë kohe dhe me mungesë relevance që kur u botua sepse literature e përdorur për të 

përshkruar zhvillimet teknologjike në arsim është e vitit 1993, udhëzuesi sjell në shqip një listë 

kompetencash për futjen e teknologjisë në mësimdhënie bazuar në materialet e UNESCO-s. Vetë IZHA ka 

•1. Kreativiteti dhe inovacioni

•2. Mendimi kritik, zgjidhja e problemeve, vendimmarrja

•3. Të mësuarit për të mësuar, Metakognicioni

Mënyrat e të menduarit

•4. Komunikimi

•5. Bashkëpunimi (puna ekipore)

Mënyrat e punës

•6. Kuptueshmëria (literacy) në informacione

•7. Kuptueshmëria në TIK

Mjetet e punës

•8. Qytetaria - lokale dhe globale

•9. Jeta dhe karriera

•10. Përgjegjësia personale dhe sociale - përfshirë vetëdijen dhe kompetencën kulturore

Të jetuarit në Botën Globale
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pësuar një proces transformimi por nuk duket se e ka në fokusin e punës së vet, zhvillimin profesional të 

mësueseve të lëndëve të përgjithshme të arsimit profesional. Gjithsesi lista që ata kanë përpunuar me 

kompetencat e mësueseve për të kryer operacionet bazë me hardware dhe software si dhe aplikimet e 

menaxhimit të informacionit kërkon që mësuesit të jenë në gjendje:  

 të përshkruajë dhe demonstrojë përdorimin e tipeve të ndryshme të hardware-eve, kompjuterëve, 

laptopëve, printerave, skanerëve dhe pajisjeve të lëvizshme (portabël);  

 të përshkruajë dhe demonstrojë funksionet bazë dhe të përdorë programet e përpunimit të tekstit 

(word processors) ; 

 të përshkruajë dhe demonstrojë qëllimin dhe cilësitë kryesorë të software-ve të prezantimit dhe 

resurseve të tjerë digjitale;  

 të përshkruajë qëllimin dhe funksionimin e software-eve grafike dhe të përdorë një paketë software-

ike grafike;  

 të përshkruajë Internet-in dhe World Wide Web, si dhe të tregojë si funksionon një shfletuesi 

(browser) ose si përdoret URL për të aksesuar një website;  

 të përdorë një motor kërkimi (search engine) dhe të demonstrojë kërkimin e website-eve; 

 të krijojë një llogari e-mail-i dhe ta përdorë atë; 

 të përshkruajë funksionimin e një software-i ose një pakete (software package) mbi një 

fushë specifike ; 

 të lokalizojë dhe skedojë paketat softeware-ike të edukimit dhe t’i vlerësojë ato për nga 

saktësia dhe përputhja me kurrikulën shkollore; 

Në pedagogjinë udhëzuese, autorë si Bardhyl Musai i kushtojnë rëndësi metodologjisë së bazuar në 

kompetenca. Në studimet e tij ai harton lista të kompetencave dhe bën dallimet strukturore mes 

strategjive dhe metodave (Musai, 2013, pp. 44-46). Ai përmend 19 hapa metodologjikë dhe i lidh ato me 

kompetencat që duhet të kenë mësuesit dhe kjo bëhet në formë shumë të thatë e sistematike pa lënë 

vend për aplikim krijues. Duke qenë se konteksti I tij është formimi elementar i nxënësve skemat mund të 

jenë domethënëse por aplikimi i tyre në mësimdhënien që lidhet me AFP është me i skematizuar seç 

duhet. Gjithsesi tre elementet kryesore që lidhen me te menduarin gjatë të nxënit siç janë përgatitja për 

të nxënë, përpunimi i përmbajtjes dhe konsolidimi i të nxënit mbeten të rëndësishme dhe duhet aplikuar 

duke përdorur metodat novative në AFP.  

Në diskutimin e digjitalizimit të proceseve mësimore në Shqipëri është shumë e rëndësishme të merret 

në konsideratë konteksti i nxënësve dhe i nivelit akademik të tyre, që sipas testimeve të PISA-s mbetet 

relativisht i ulët. Testimet e PISA-s nuk matin nivelin e njohurive digjitale por shkalla e leximit dhe 

numerizimit  (numeracy) janë tregues shumë kokëfortë për përdorimin efektiv të gjërave digjitale. 

Gjithsesi diskutimi në nivelin e rekomandimeve për politikë-bërje nga një studim i bankës botërore bazuar 

në rezultatet e testimeve të PISA-s për Shqipërinë janë qesharake dhe aspak të lidhura me zhvillimet që 

ka marrë si arsimi i përgjithshëm dhe ai profesional7.  

Me një kampion shumë të kufizuar, një punim teze masteri merr në studim përdorimin e teknologjisë 

kompjuterike për mësimin e matematikës. Autorja, Elisa Curri vë theksin në përfundim të studimit te 

vështirësitë me teknologjinë duke theksuar faktin se nxënësit (faqe 82) mund të merrem me teknologjinë 

 
7 (Gortazar, Kutner, & Inoue, 2014, p. 33) 
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e jo me matematikën – qe te funksionojë matematika me kompjuter ka si pre-rekuizitë përdorimin e mire 

te kompjuterave (Curri, 2012). Ndërkohë që një tërësi teorish në lidhje me të mësuarin me metoda 

digjitale (Anderson, 2013) dhe zhvillimin e mësimit në formë digjitale (Diaz, Ioannou, Bhagat, & Spector, 

2019) u patën në konsideratë në analizën dhe përpunimin e të dhënave të sondazhit. Zhvillimet që kanë 

lidhje me modernizimin e mësimdhënies në AFP duken së janë të ngjashme në të gjithë rajonin e Ballkanit 

perëndimor bazuar në dy studime të ETF-së, njëri që ka të bëjë me zhvillimin e arsimit profesional digjital 

në Serbi (Brolpito, Lightfoot, Radisic, & Scepanovic, 2016) dhe tjetri me të gjithë rajonin (Brolpito A. , 2018, 

p. 51). Në konsideratë u morën edhe lista e kompetencave digjitale të hartura nga BE dhe të cilat po 

shtrihen në të gjithë arsimin profesional si në vendet e BE-së dhe ato kandidate (Kampylis, Y, & Devine, 

2015).  

Është për t’u theksuar se pjesa më e madhe e literaturës që lidhet me zhvillimin profesional të mësuesve 

në AFP dhe organizimin e mësimdhënies në të gjitha aspektet trajtohet gjerësisht në seri të ndryshme 

botimesh të grupit Springer. Në botimin që lidhet me teknologjitë e reja në arsim, vëmendje e veçantë i 

kushtohet konceptualizimit të ri që merr mësimdhënia e ndikuar nga teknologjitë. Kjo kërkon për pasojë 

edhe një ri-konceptualizim të procesit të trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësuesve (Ng, 2015, pp. 

32-48). Ndërkohë që studimi i IZHA mbi identifikimin e nevojave për trajnimin e drejtuesve dhe mësuesve 

në shkolla ne arsimin parauniversitar nuk bazohet fare në zhvillimet në AFP (IZhA (Instituti i Zhvillimit te 

Arsimit), 2016) 

Darling Hammond dhe koleget e saj ndalen te praktika arsimore e shkencës së të të mësuarit dhe zhvillimit 

duke shikuar se si teoritë e mësimdhënies mund të bëhen më të zbatueshme. Krijimi i forumeve për 

shkëmbimin e ideve si për nxënësit dhe për mësuesit shikohet si faze e pare për të prezantuar të mësuarin 

digjital në shkolla. Sipas tyre: mësimdhënia duhet të mbështesë të kuptuarit, angazhimin dhe motivimin 

konceptual, duke formuluar  ushtrime domethënëse  të orientuara drejt problemit që ndërthurin 

udhëzime të qarta për idetë kryesore - të organizuara rreth një harte konceptuale ose skemës së fushës 

që po shpjegohet - me mundësi të mirë-hartuara  të hetimit që përdorin modalitete të shumta për të 

mësuarin (Darling-Hammond, Flook, Cook-Harvey, Barron, & Osher, 2019, p. 16).  
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III. Metodologjia  

Shkollat në fokus këtij studimi janë 10 institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” të shpërndara 

gjeografikisht në Shkodër (1), Lezhë  (1), Tiranë (2),  Elbasan (2), Berat (2) dhe Vlorë (2). Ato mbulojnë 

degë e profile nga më të larmishmet në AFP.  

A. Pjesëmarrja 
Pyetësori ju dërgua mësuesve në të 10 shkollat dhe 70% e tyre ju përgjigjën pyetësorit.  Gjithsej morën 

pjesë 286 mësues nga të cilët 76% (n=217) femra dhe 24% (n=69) meshkuj.  Si edhe shihet në tabelë 

përfaqësimi i pjesëmarrësve nga çdo shkollë përputhet me përqindjen aktuale të mësuesve në shkollë.  

  Popullata  Kampioni  

  Nr  % Nr % 

“Gjergji Canco”, Tiranë 49 12.0 37 12.9 

“Stiliano Bandilli”, Berat 38 9.3 28 9.8 

“Hamdi Bushati”, Shkodër 36 8.8 26 9.1 

“Kolin Gjoka”, Lezhë 44 10.7 27 9.4 

“Kristo Isak”, Berat 26 6.3 17 5.9 

E Mesme Tregtare, Vlorë 24 5.9 21 7.3 

“Salih Ceka”, Elbasan 43 10.5 25 8.7 

Teknike Ekonomike Tiranë 53 12.9 49 17.1 

“Ali Myftiu”, Elbasan 48 11.7 26 9.1 

“Pavarësia”, Vlorë 49 12.0 30 10.5 

Gjithsej  410 100 286 100 

 

Pyetjet e paraqitura në sondazh synonin të gjenin lidhje domethënëse mes faktorëve dhe proceseve të 

ndryshme që ndikojnë në formimin profesional të mësuesve në AFP.  Duke ndjekur një llogjikë analitike 

sondazhi paraqet pyetje të cilat lidhen me perceptim vetjak të mësuesve për procesin e mësimdhënies 

dhe rritjes së tyre profesionale dhe vazhdon me proceset më të detajuara që lidhen me mënyrën se si 

bëhet mësimdhënia dhe teknikat, mjetet dhe metodologjitë që ata përdorin për t’iu përshtatur kërkesave 

dhe nevojave të AFP në shekullin e 21. Në këndvështrim kërkimor  dhe të analizës statistikore, sondazhi 

paraqet variabilet e varura dhe të pavarura që përshkruhen në vijim: 

B. Variablat e varur 

1. Vetëvlerësimi 

Ky instrument i sondazhit përbëhet nga  6 komponentë të cilët maten në një shkallë e cila varion nga 1 

deri në 5, ku “1” përfaqëson nivelin më të ulët, atë të dobët, dhe “5”përfaqëson nivelin më të lartë atë  të 

shkëlqyeshëm. Instrumenti i vetëvlerësimit mat komponentët e mëposhtëm: 

• Aftësitë mësimdhënëse – vlerësohen me anë të 5 pohimeve;  

• Strategji mësimdhënie vlerësohen me anë të 4 pohimeve;  

• Menaxhimi i klasës vlerësohet me anë të dy pohimeve;   

• Kompetenca lëndore vlerësohet me anë të  4 pohimeve; 

• Marrëdhëniet ndër-personale vlerësohen me anë të 5 pohimeve;  
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• Kontributi kundrejt shkollës vlerësohet me anë të 2 pohimeve.  

Secili prej komponentëve të vetëvlerësimit funksionon edhe si shkallë më vete që mat atë komponent 

specifik të vetëvlerësimit të mësuesve duke i mesatarizuar rezultatet për secilin grup pohimesh.  

2. Teknikat dhe platformat digjitale në funksion të mësimdhënies  

Për të matur njohjen e teknikave dhe platformave që përdoren në kuadër të mësimdhënies në 

bashkëpunim me projektin u hartua një listë me 18 teknika dhe platforma digjitale me të cilat stafet 

pedagogjike të shkollave partnere të projektit janë familjarizuar gjatë viteve N ku përfshihen:  

 

• Programe kompjuterikë: Alpha Web dhe l apo programe të tjera për kontabilitetin, CAD, makina 

elektrike, marketing digjital;  

• Trajnime metodike: hartim i materialeve mësimore, mësimi i kombinuar,  planifikimi e vlerësimi 

i praktikës profesionale, dhe programe për prezantim (power point, prezi);   

• Trajnime teknike përditësuese si: Cisco Networking Academy, Microsoft Imagine Academy (MIA), 

përdorimi i platformës MESOVET8, përdorimi i platformës Metronom.al, programe diagnostikimi 

programe për skemat elektrike, realiteti virtual, sisteme online për reagime të shpejta (kahoot, 

mentimeter), video pedagogjia, webmaster, dhe Smart Home. 

Për secilën teknikë mësuesit u pyetën rreth nivelit të zotërimit të teknikës, perceptimit për produktivitetin 

e teknikës dhe shpeshtësinë e përdorimit të saj.  

• Zotërimi matet me anë të një shkalle nga 1 në 5, në të cilën“1” përfaqëson nivelin më të ulët,  

“nuk e zotëroj aspak (teknikën)” dhe “5” përfaqëson nivelin më të lartë, “e zotëroj plotësisht atë”. 

Duke qenë se mësuesit nuk mund t’i përdorin / përshtatin të gjitha teknikat për lëndët e tyre u 

shtuan edhe dy alternativa të tjera jashtë kësaj shkalle: “e papërshtatshme për lëndët që ofroj” 

dhe “nuk e njoh”.  

• Produktiviteti matet po me një shkallë nga 1 në 5, në të cilën “1” përfaqëson nivelin më të ulët të 

produktivitetit, “Aspak produktive” dhe “5” përfaqëson nivelin më të lartë, “Shumë produktive”. 

Edhe në matjet e produktivitetit u shtuan  dy alternativat: “e papërshtatshme për lëndët që ofroj” 

dhe “nuk e njoh”.  

• Shpeshtësia e përdorimit të metodave me shkallën nga 1 në 5 synon të masë përdorimin e 

metodave bazuar në orën e mësimit. Në këtë rast “1” përfaqëson mospërdorim të metodës, 

“Asnjëherë” dhe “5” përdorim të rregullt të saj në “Çdo orë mësimi”. Edhe në këtë variabël u 

vazhdua me dy alternativat: e papërshtatshme për lëndët që ofroj dhe nuk e njoh.  

3. Metodat e mësimdhënies 

Bazuar në dokumentacionin e projektit dhe të dhënave nga trajnimet si edhe në bashkëpunim me stafin 

e projektit metodat e mësimdhënien u nën-kategorizuan si  metoda klasike, bashkëkohore dhe digjitale.  

• Metoda klasike të mësimdhënies u konsideruan ato metoda të cilat janë përdorur më së shumti 

gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar dhe lidhen me mungesën e mjeteve dhe materialeve 

mësimore dhe që përfshijnë: “mësuesi shpjegon - nxënësi dëgjon”; mbajtje të detajuar shënimesh 

 

8 Mjedis virtual- interaktiv i të nxënit në gjuhën shqipe, lehtësisht i përdorshëm nga mësuesit dhe nxënësit, ku mund të aksesohet, 
dokumentohet, ruhet dhe ndahet përmbajtje digjitale mësimore. Platforma është krijuar në kuadër të Projektit “Aftësi për Punë” 
(S4J). 
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në klasë; diktimin e tekstit shkollor apo materialit mësimor; pyetje frontale rreth mësimit të 

mëparshëm, diskutime të hapura në klasë, punë të pavarur në klasë, dhe të  mësuarin në mënyrë 

të pavarur.  

• Metoda Ndërvepruese me Nxënësit në Qendër dhe Demonstrime Praktike u konsideruan ato 

metoda të cilat literatura i lidh drejtpërsëdrejti me efektivitetin e mësimdhënies në AFP dhe në të 

cilat projekti vazhdon të investohet me trajnime. Në këtë nën-kategori u përfshinë : puna në grup, 

puna me projekte, demonstrimet dhe shembujt praktikë, prezantimet e nxënësve në klasë, të 

nxënit përmes lojës, vizitat studimore në kompani, të folurit në klasë nga specialistë/biznesmenë, 

ora e mësimit e drejtuar nga nxënësit, që drejtohet nga nxënësit, programet sipas aftësisë / i 

interesave të nxënësve dhe pedagogjia teatrore.  

• Metoda digjitale si: Mësim i kombinuar / digjitalizuar dhe Mësimi në distancë përmes internetit, 

janë ato metoda të cilat lidhen edhe me kompetencat që e bëjnë një shkollë efektive (Kampylis, 

Y, & Devine, 2015, pp. 18-20) 

Për secilën metodë mësuesit u pyetën rreth perceptimit për efektivitetin e metodës dhe shpeshtësinë e 

përdorimit. 

• Shpeshtësia e përdorimit të secilës metodë matet me anë të një shkalle nga 1 në 5, në të cilën“1” 

tregon se metoda nuk përdoret asnjëherë dhe “5” përfaqëson nivelin më të lartë, “e përdor në 

çdo orë mësimi”. Edhe në këtë variabël u vazhdua me dy alternativat: “e papërshtatshme për 

lëndët që ofroj” dhe “nuk e njoh”. 

• Perceptimi mbi efektivitetin matet me të njëjtën shkallë nga  1 në 5 ku “1” tregon mungesë të 

plotë efektiviteti  - “aspak efektive” dhe “5” tregon efektivitet të lartë – “shumë efektive”, por 

duke shtuar edhe dy alternativat: “e papërshtatshme për lëndët që ofroj” dhe “nuk e njoh”.  

 4. Instrumentet e vlerësimit 

 Një listë me teknika vlerësimi që mësuesit aktualisht përdorin apo që edhe janë trajnuar për ti përdorur 

u hartua në bashkëpunim me stafin e projektit. Teknikat e vlerësimit përfshinin:  

• Testet: Teste kontrolli me shkrim, Testime me pyetje të mbyllura, Pyetje e vërtetë e gabuar, Pyetje 

me alternativa, Pyetje plotëso vendin bosh, Pyetje lidh me shigjeta, Testime me pyetje të hapura, 

Narrative (përshkruaj, evidento dallimin, ese etj.), Zgjidh ushtrimin. 

• Pyetje frontale dhe Ngritje në tabelë dy teknika shpesh të përdorura në mësimdhënie në 

vlerësimin e përditshëm të njohurive 

• Dhe një sërë teknikash bashkëkohore të vlerësimit të nxënësve si: Listë kontrolli njohurish 

kryesisht e përdorur në modulet e praktikës profesionale, Vlerësim në grup, Vlerësim nëpërmjet 

portofolit, Vlerësim i bashkëmoshatarëve, Vetëvlerësimi  

Edhe për teknikat e vlerësimit u përdorën dy sete pyetjesh lidhur me Shpeshtësinë e përdorimit të secilës 

teknikë  dhe Perceptimi mbi saktësinë e teknikës për matjen e njohurive  

• Shpeshtësia e përdorimit të secilës teknikë: Në një shkallë nga 1 në 5 ku 1 = Asnjëherë dhe 5 = 

Shumë shpesh. Dhe dy alternativat: e papërshtatshme për lëndët që ofroj dhe nuk e njoh.  
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• Perceptimi mbi saktësinë e teknikës në matjen e njohurive: Në një shkallë nga 1 në 5 ku 1 = 

Shumë pasaktë dhe 5 = Shumë saktë. Dhe dy alternativat: e papërshtatshme për lëndët që ofroj 

dhe nuk e njoh këtë teknikë.  

5. Baza didaktike, materialet pajisjet 

Po në bashkëpunim me stafin e projektit u përgatit edhe lista e materialeve dhe pajisjeve të nevojshme 

për një mësimdhënie efektive.  

• Materiale mësimore si: Tekste bazë për lëndët që jap mësim, Dokumente zyrtare standard; Ligje, 

vendime, udhëzime nga institucionet shtetërore, Literature vendi dhe e huaj, Materiale nga 

AKAFPK, Leksione të parashkruara nga vetë unë (mësuesi), Materiale të marra nga kolegë, 

Materiale të zhvilluara me ndihmën e projekteve të ndryshme, Materiale nga internet 

• Lista e pajisjeve infrastrukturës si: Internet për mësuesit dhe nxënësit në klasë, Printer 3D, 

Program për recepsionin, Projektor, Smart TV, Tablet, Smartphone, Kompjuter, Rack9 per rrjeta 

kompjuterike (CISCO), Infoteka, Klasa e mësimit të kombinuar.  

Për secilin element të bazës didaktike mësuesit u pyetën lidhur me: 

• Aksesin që mësuesit kanë ndaj secilit element të bazës didaktike në një shkallë nga 1 në 5 ku 1= 

kurdoherë që më duhet dhe 5 = asnjëherë.  

• Shpeshtësinë e përdorimit të secilit element të bazës didaktike në një shkallë nga 1 në 5 sa shpesh 

I përdornin secilin prej elementëve të bazës didaktike ku 1 = asnjëherë 5 = shumë shpesh   

• Perceptimi për produktivitetin e elementit të bazës materiale, sa produktive e bën orën 

përdorimi I këtij elementi të bazës materiale. Edhe në këtë rast u përdor shkalla me pesë ku 1 = 

plotësisht produktiv dhe 5 = plotësisht jo produktiv 

Ndërkohë në të tre pyetjet e këtij seksioni  u shtuan edhe dy alternativa të tjera: Nuk ka në shkollën time 

si ky element I bazës didaktike dhe Nuk bën për lëndët e mia.   

C. Variabla Kontrolli 
1. Vite eksperiencë në arsimin profesional: Në një pyetje të hapur mësuesit shënuan vitet që kishin të 

angazhuar në arsimin profesional. Më pas ky variabël u grupua në tre grupe. Mësues që kishin më pak 

se 5 vite përvojë në arsimin profesional  0-5 vjet, mësuesit që kishin nga 6 – 15 vjet në arsimin 

profesional dhe mësuesit që kishin më shumë se 15 vite në arsimin profesional shënuar me 16+. Ky 

grupim u bë duke u bazuar në një ndarje logjike duke mbajtur në konsideratë edhe vitet e nevojshme 

për të krijuar një lloj përvoje në arsim por edhe konsumimin profesional të lartë që ka ky profesion 

pasi ushtrohet për një kohë të gjatë.  

2. Niveli i kualifikimit: bazuar në sistemin e kualifikimit. Një variabël me tre nivele, ku niveli më I ulët 

është ai i mësuesit të kualifikuar, më pas është niveli I mësuesit specialist dhe mësuesit mjeshtër, që 

është edhe niveli më I lartë I kualifikimit në mësimdhënie.  

3. Niveli i arsimit: niveli I arsimit të mësuesve u nda në 4 grupe. Mësues me arsim të mesëm, duke qenë 

se kryesisht në modulet profesionale janë të angazhuar profesionistë të fushës, mësues m arsim të 

lartë katër vjeçar, mësues me arsim bachelor 3 vjeçar dhe mësues me arsim pasuniversitar (master) e 

më shumë.  

 
9 Në studim ky term i referohet pajisjes e cila lidhet me serverat kompjuterikë.  
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4. Tipi i lëndëve që japin mësim: Një variabël me 3 grupe: lëndë të formimit të përgjithshëm, module të 

praktikës profesionale dhe grupi I tretë u grupuan mësuesit të cilët jepnin edhe lëndë teorike edhe 

praktike dhe u quajt lëndë miks.  

D. Analiza statistikore 
Pjesa e parë e secilit seksion të analizës fillon me të dhënat përshkruese dhe më pas vijon me analiza më 

të thelluara ndërmjet grupeve të mësuesve pjesëmarrës në studim. Analiza statistikore përfshin 

përdorimin e një sërë metodave në funksion të qëllimit të analizës dhe tipologjisë së variabëlve. 

1. Analiza multivariate: Kjo analizë u përdor për të vlerësuar diferencat në mesatare në komponentët e 

vetëvlerësimit sipas grupeve të ndryshme të mësuesve të ndarë sipas nivelit të arsimit, kualifikimit, 

viteve të eksperiencës dhe tipologjisë së lëndëve të ofruara 

2. ANOVA është përdorur për të analizuar diferencat në vlerat mesatare ndërmjet grupeve të mësuesve 

për shumicën e seksioneve lidhur me teknikat dhe platformat digjitale, metodat e mësimdhënies, 

teknikat e vlerësimit dhe baza didaktike. 

3. Korrelacioni është përdorur për të analizuar marrëdhënien ndërmjet perceptimit të mësuesve për 

efikasitetin apo produktivitetin e një metode apo teknike dhe shpeshtësisë së përdorimit të saj.  

E. Konsiderata etike 
Mbledhja e të dhënave për realizimin e këtij studimi, janë bërë në përputhje me parimet etike dhe në 

respektim të kodit të sjelljes të Swisscontact. I gjithë informacioni i mbledhur nga sondazhi është përdorur 

vetëm në kuadër të tij dhe për llogari të projektit S4J. Sondazhit i paraprin një hyrje e cila shpjegon qëllimet 

e sondazhit dhe siguron mësuesit për respektimin dhe ruajtjen e të dhënave apo për mos mbledhjen e të 

dhënave personale. Nuk u mblodhën të dhëna të identifikueshme për pjesëmarrësit. Ata u informuan në 

lidhje me përdorimin e të dhënave dhe ruajtjen e tyre.  
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IV. Analiza e të dhënave 

1. Të dhëna demografike  

286 mësues, nga të cilët 76% (n=217) femra dhe 24% (n=69) meshkuj. Ky raport gjinor përfaqëson më së 

miri edhe karakteristikat gjinore të popullatës. Mosha mesatare e mësueseve femra është 41 vjeç dhe 

mosha mesatare e meshkujve 45 vjeç. 

43% e mësuesve (n=122) kanë më 

pak se 5 vite të angazhuar në 

arsimin profesional, 18 % (n=50), 

19% (54), vetëm 3 mësues 

pjesëmarrës kishin më shumë se 

30 vite përvojë pune. Fakti që 

rreth gjysma e mësuesve kanë 

eksperiencë të kufizuar në 

arsimin profesional është një 

tregues me rëndësi për nevojën 

që shkollat pjesëmarrëse kanë 

për trajnimi i vazhdueshëm të 

mësuesve. Si edhe duket nga 

grafiku i mëposhtëm vitet e punës 

në arsimin profesional 

përputheshin më së miri me vitet e punës në të njëjtën shkollë.  

Pak më shumë se gjysma e mësuesve (51%, n=147) kishin gradën “Master” ose më shumë, 40% e tyre 

kishin arsim të lartë 4 vjeçar, 4% kishin arsim të lartë bachelor dhe 4% kishin arsim të mesëm. 45% e tyre 

ishin mësues të kualifikuar, 

40% ishin mësues specialist 

dhe 15% ishin mësues 

mjeshtër. 

46% (n=132) e mësuesve 

jepnin mësim në 1 ose 2 lëndë, 

27% (n=78) e tyre jepnin mes 

3 dhe 5 Lëndë, 18% (n=51) 

mes 6-9 lëndë dhe 8.7% 

(n=25) jepnin 10 lëndë. 76 

mësues, 27%, jepnin mësim 

në më shumë se 6 lëndë që 

është një numër i  

konsiderueshëm lëndësh. 

46% (n=130) jepnin lëndë të formimit të përgjithshëm, 24% lëndë të formimit profesional praktik dhe 

module praktike 11% (n=30) e mësuesve jepnin mësim në lëndët e formimit profesional teorik, 14% (n=39) 
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module të praktikës profesionale dhe 6% (n=18) jepnin të kombinuara lëndë teorike të përgjithshme, 

profesionale dhe module praktike.  

66% (n=189) e mësuesve nuk ishin të angazhuar në punë administrative, por vetëm në mësimdhënie, 

ndërkohë 19% (n=53) e tyre ishin të angazhuar në njësinë e zhvillimit, 6.3% (n=18) si përgjegjës grup 

lëndësh, 4% (n=12) drejtim shkolle dhe pjesa tjetër të angazhuar në dy tipa punësh administrative, si 

drejtim shkolle e njësi zhvillimi apo përgjegjës grup lëndësh.  

2. Vetëvlerësimi 

 

Një nga objektivat e studimit ishte edhe 

analiza e mënyrës së si mësuesit e vlerësonin 

veten. Vetëvlerësimi i  mësuesve u bë sipas 

një i instrumenti i  cili e ndan vlerësimin në 6 

komponentë kryesorë: 

1. Aftësitë mësimdhënëse 

2. Kompetenca lëndore dhe profesionale 

3. Strategjitë mësimdhënëse 

4. Menaxhimi i  klasës 

5. Marrëdhëniet ndër-personale 

6. Ndërveprimi me komunitetin 

Analiza e mëposhtme për vetëvlerësimin 

është e ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë 

paraqiten të dhënat përshkruese për secilin 

prej komponentëve të vlerësimit.  

Në pjesën e dytë janë analizuar diferencat në vlerën mesatare të secilit komponent të vetëvlerësimit mes 

grupeve të ndryshme të mësuesve, lidhur me eksperiencën, kualifikimin, moshën, arsimit, numrit të 

lëndëve që japin mësim dhe tipi i lëndëve.  

Aftësitë mësimdhënëse 

5 elementë kompozojnë komponentin e aftësive mësimdhënëse lidhur me:  

- aftësinë e mësuesve për të krijuar klimën e përshtatshme për të mësuarin;  

- krijimin e një mjedisi motivues për nxënësit;  

- ruajtjes së drejtpeshimit mes aktiviteteve me në qendër mësuesin dhe nxënësin;  

- përdorimin e teknikave efektive në kontrollin e njohurive dhe  

- përdorimin e teknikave qartësuese për përmbajtjen e mësimit.  

Mësuesit mesatarisht kanë vlerësim të lartë të aftësive të tyre mësimdhënëse, M=4.6 Në të 5 pohimet 

mësuesit e kanë vlerësuar veten shkëlqyeshëm dhe shumë mirë.  

Një përqindje e ulët 12-16% e kanë vlerësuar veten në mënyrë neutrale lidhur me aftësitë mësimdhënëse. 

Përqindjen më të lartë të vlerësimit shkëlqyeshëm mësuesit e kanë dhënë për aftësitë lidhur me teknikat 
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e qartësimit të mësimit dhe paraqitjes së përmbajtjes (44% e kanë vlerësuar shkëlqyeshëm). 36% e 

mësuesve kanë vlerësuar shkëlqyeshëm aftësinë e tyre për të krijuar një mjedis bashkëpunues dhe 

motivues për nxënësit.  

Më pak dyshues (vlerësuar me 4 ose shumë mirë) mësuesit kanë vlerësuar aftësitë e tyre lidhur me 

ruajtjen e baraspeshimit mes aktiviteteve me në qendër mësuesin dhe nxënësit dhe në përdorimin e 

teknikave efektive të kontrollit të njohurive.  

Për të analizuar diferencat mes grupeve të ndryshme të mësuesve u përdor analiza multivariate. Katër 

variabël kategorikë: vitet në AFP, tipi i lëndëve që japin mësim, arsimi, kualifikimi) dhe dy variabël të 

vazhduar: mosha dhe numri i lëndëve, u përdorën si variabël të pavarur. Analiza nuk nxori ndryshime 

domethënëse në aftësitë mësimdhënëse mes grupeve të marra në analizë.  

Tabela 1: Aftësitë mësimdhënëse sipas grupeve – Vlerat mesatare nga Modeli Linear i Përgjithshëm 

Variabli  

Aftësitë mësimdhënëse* 

Vlera mesatare (95% 

CI për vlerën 

mesatare) 

Numri 

pjesëmarrësve 
Vlera e P 

Vite si mësimdhënës/e në AFP       

0-5 vite 4.6 (4.4-4.7) 122 0.430 

6-15 4.5 (4.3-4.7) 104 0.386 

16+ 4.4 (4.2-4.6) 59 Referencë  

Lëndët që jap mësim       

lëndë miks profesionale të 

përgjithshme 

4.4 (4.3-4.6) 116 0.352 

lëndë të formimit të përgjithshëm 4.5 (4.4-4.7) 130 0.277 

module të praktikës profesionale 4.6 (4.3-4.8) 39 Referencë  

Arsimi       
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I mesëm 4.4 (4.0-4.8) 11 0.196 

I lartë 4 vjeçar 4.4 (4.2-4.6) 116 0.258 

I lartë bachelor 4.6 (4.3-5.0) 11 0.584 

Master e më shumë 4.6 (4.4-4.7) 147 Referencë  

Kualifikimi       

Mësues/e i/e kualifikuar 4.5 (4.3-4.6) 129 0.049 

Mësues/e mjeshtër 4.5 (4.3-4.8) 42 0.548 

Mësues/e specialist 4.5 (4.3-4.7) 114 Referencë  

Numri i lëndëve  

  

0.857 

Mosha  0.707 

* Matur në një shkallë nga 1 =dobët  në 5 = shkëlqyeshëm. Vlerat mesatare janë kontrolluar për 

efektet potencialisht konfonduese të të gjithë variabëlve të pavarur të përfshirë në tabelë (vlera 

mesatare të kontrolluar për shumë faktorë njëkohësisht).  

† Vlera e përgjithshme e P-së (domethënies statistikore). 

 

Strategji mësimdhënie 

Për të analizuar vlerësimin e mësuesve për strategjitë e tyre mësimdhënëse u përdorën 3 pohime lidhur 

me:  

- përdorimin e metodave efektive prezantuese në përputhje me përmbajtjen e mësimit;  

- dhënien e detyrave që nxisin të menduarin kritik dhe ose analitik;  

- përdorimin e teknikave efektive të vlerësimit të nxënësve dhe të punës së tyre dhe  

 40% e mësuesve vlerësonin shkëlqyeshëm përdorimin e metodave të përshtatshme e efektive në 

prezantimin e përmbajtjes së mësimit. Strategjitë e tjera i vlerësonin më pak shkëlqyeshëm por shumë 

mirë, 56% vlerësonin shumë mirë përdorimin në mënyrë efektive të metodave që nxisin arsyetim kritik 

dhe 44% e vlerësonin shumë mirë veten në bërjen sa më praktik të procesit mësimor. Përtej frymës 
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pozitive të vetëvlerësimit, 16% e mësuesve nuk ishin të kënaqur me kombinimin mes informacionit teorik 

dhe orëve praktike duke shfrytëzuar lidhjet me komunitetin, ndërkohë 32% kanë dhënë një vlerësim 

neutral. Ky komponent  në fakt është shumë i  rëndësishëm në arsimin profesional pasi bën lidhjen e 

rëndësishme mes teorisë dhe realitetit.  

Analiza multivariate nuk nxori të diferenca statistikisht të rëndësishme në vlerësimin që grupe të 

ndryshme mësuesish kishin për strategjitë e tyre të mësimdhënies 

Tabela 2: Strategjitë e mësimdhënies sipas grupeve – Vlerat mesatare nga Modeli Linear i Përgjithshëm 

Variabli  

Strategjitë e mësimdhënies* 

Vlera mesatare (95% 

CI për vlerën 

mesatare) 

Numri 

pjesëmarrësve 
Vlera e P 

Vite si mësimdhënës/e në AFP       

0-5 vite 3.8 (3.6-4.0) 122 0.614 

6-15 3.9 (3.7-4.1) 104 0.638 

16+ 3.9 (3.6-4.1) 59 Referencë  

Lëndët që jap mësim       

lëndë miks profesionale të 

përgjithshme 

3.7 (3.6-3.9) 116 0.978 

lëndë të formimit të përgjithshëm 3.8 (3.7-4.0) 130 0.851 

module të praktikës profesionale 4.0 (3.7-4.2) 39 Referencë  

Arsimi       

I mesëm 3.8 (3.4-4.3) 11 0.577 

I lartë 4 vjeçar 3.8 (3.7-4.0) 116 0.296 

I lartë bachelor 3.7 (3.3-4.1) 11 0.917 

Master e më shumë 3.9 (3.8-4.1) 147 Referencë  

Kualifikimi       

Mësues/e i/e kualifikuar, 3.8 (3.7-4.0) 129 0.259 

Mësues/e mjeshtër 4.0 (3.8-4.3) 42 0.425 

Mësues/e specialist, 3.8 (3.6-3.9) 114 Referencë  

Numri i lëndëve  

  

0.227 

Mosha  0.587 

* Matur në një shkallë nga 1 =dobët  në 5 = shkëlqyeshëm. Vlerat mesatare janë kontrolluar për efektet potencialisht 

konfonduese të të gjithë variabëlve të pavarur të përfshirë në tabelë (vlera mesatare të kontrolluar për shumë faktorë 

njëkohësisht).  

† Vlera e përgjithshme e P-së (domethënies statistikore).  
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Menaxhimi i  klasës 

Dy pohime u përdorën për të matur vlerësimin që mësuesit kanë për aftësitë e tyre në menaxhimin e 

klasës. Pohimi i parë lidhej me aftësinë e mësuesve për të krijuar një klimë pozitive që nxit të mësuarin. 

Teksti shpjegues lidhur me këtë pohim përfshinte edhe elementet e zhvillimit dhe ruajtjes së standardeve 

të 

sjelljes në klasë, nxitjen e vetë-disiplinimit, disiplinimin duke ruajtur të drejtat e të tjerëve, shmangien e 

kritikave negative që dëmtojnë vetëvlerësimin e nxënësve etj. 

Komponenti i  dytë me ndikim në proceset e menaxhimit lidhej me mënyrën se si mësuesit vlerësonin 

metodat e tyre për trajtimin e çështjeve administrative lidhur me menaxhimin e klasës. Në tekstin 

shpjegues të këtij pohimi ishin përfshirë metodat që mësuesit përdornin për regjistrimin e të dhënave të 

nxënësve, notave, vijueshmërisë, shënimeve të sakta për menaxhimin e klasës në përputhje me kërkesat 

zyrtare, përdorimin e pajisjeve të shkollës për të prodhuar të dhënat e nevojshme etj.  

Mësuesit vlerësonin aftësitë e tyre lidhur me komponentin e parë më pozitivisht. 48% e tyre e vlerësonin 

veten shkëlqyeshëm, 44% e vlerësonin shumë mire dhe vetëm 8% neutral. Ndërkohë lidhur me 

komponentin e dytë mësuesit e vlerësonin veten më ulët, vetëm 16% e vlerësonin këtë aftësi të vetes si 

shkëlqyeshëm, ndërkohë 8% prej tyre e vlerësonin jo mirë dhe 4% që e vlerësonin dobët.  

Krahasuar sipas grupeve të ndryshme të mësuesve lidhur me eksperiencën në AFP, tipologjinë e lëndëve 

ku japin mësim, arsimin, kualifikimin, moshën dhe numrin e lëndëve nuk u vunë re ndryshime 

domethënëse mes grupeve të ndryshme të mësuesve.  

Tabela 3: Menaxhimi i klasës sipas grupeve – Vlerat mesatare nga Modeli Linear i Përgjithshëm 

Variabëli  

Menaxhimi i klasës* 

Vlera mesatare (95% CI 

për vlerën mesatare) 

Numri 

pjesëmarrësve 
Vlera e P 

Vite si mësimdhënës/e në AFP       

0-5 vite 4.1 (3.9-4.3) 122 0.999 

6-15 4.1 (3.9-4.3) 104 0.672 

16+ 4.2 (3.9-4.4) 59 Referencë  
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Lëndët që jap mësim       

lëndë miks profesionale të përgjithshme 4.1 (3.9-4.3) 116 0.879 

lëndë të formimit të përgjithshëm 4.1 (3.9-4.3) 130 0.824 

module të praktikës profesionale 4.2 (4.0-4.5) 39 Referencë  

Arsimi       

I mesëm 4.1 (3.6-4.6) 11 0.583 

I lartë 4 vjeçar 4.1 (3.9-4.3) 116 0.572 

I lartë bachelor 4.0 (3.5-4.4) 11 0.125 

Master e më shumë 4.2 (4.0-4.4) 147 Referencë  

Kualifikimi       

Mësues/e i/e kualifikuar, 4.1 (3.9-4.3) 129 0.117 

Mësues/e mjeshtër 4.2 (3.9-4.5) 42 0.870 

Mësues/e specialist, 4.1 (3.9-4.3) 114 Referencë  

Numri i lëndëve  

  

0.658 

Mosha  0.571 

* Matur në një shkallë nga 1 =dobët  në 5 = shkëlqyeshëm. Vlerat mesatare janë kontrolluar për efektet potencialisht konfonduese 

të të gjithë variabëlve të pavarur të përfshirë në tabelë (vlera mesatare të kontrolluar për shumë faktorë njëkohësisht).  

† Vlera e përgjithshme e P-së (domethënies statistikore). 

 

Kompetenca lëndore dhe profesionale  

Lidhur me kompetencën lëndore dhe profesionale mësuesit dhanë vlerësimet e tyre për katër 

komponentë lidhur me:  

- shpeshtësinë e zhvillimit të kompetencave profesionale;  

- vlerësimin e vazhdueshëm të metodave të mësimdhënies;  

- të qenit aktiv në proceset e zhvillimit të kurrikulave;  

- qartësinë e objektivave që duhen arritur për lëndët që mbulonin dhe koordinimit të punës drejt 

arritjes së tyre.  
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Më shumë se gjysma e mësuesve, 56%, vlerësonin shkëlqyeshëm qartësinë e tyre lidhur me objektivat 

kryesorë të lëndëve që jepnin dhe punës drejt arritjes së tyre, 40% vlerësonin shkëlqyeshëm përpjekjet 

personale për të rritur kompetencat profesionale. një përqindje më e vogël mësuesish, 36%, vlerësonin 

shkëlqyeshëm nivelin e aktivizimit të tyre në proceset e hartimit të kurrikulave dhe edhe më pak 28% 

vlerësonin shkëlqyeshëm metodat që përdornin për të vlerësuar veten lidhur me kompetencat lëndore. 

Edhe në rastin e kompetencës lëndore dhe profesionale nuk u vunë re ndryshime domethënëse ndërmjet 

grupeve të mësuesve të marrë në analizë. Ndryshim u vu re vetëm ndërmjet mësuesve të kualifikuar dhe 

mësuesve specialist, ku mësuesit e kualifikuar kishin mesatare pak më të lartë të kompetencave lëndore 

profesionale M=4.1 se mësuesit specialist M=4.0, p=0.021. Mesataren më të lartë mes tre niveleve të 

kualifikimit e kanë mësuesit e nivelit mjeshtër M=4.5 dhe analiza të tjera treguan se ndryshimi në vlerë 

mesatare mes mësuesve me nivel mjeshtër dhe nivel specialist është statistikisht i rëndësishëm. 

Tabela 4: Kompetenca lëndore dhe profesionale sipas grupeve – Vlerat mesatare nga Modeli Linear i Përgjithshëm 

Variabëli  

Kompetenca lëndore dhe profesionale*  

Vlera mesatare (95% CI për 

vlerën mesatare) 

Numri 

pjesëmarrësve 
Vlera e P  

Vite si mësimdhënës/e në AFP        

0-5 vite 4.0 (3.8-4.2) 122 0.449  

6-15 4.3 (4.1-4.4) 104 0.274  

16+ 4.3 (4.1-4.5) 59 Referencë   

Lëndët që jap mësim        

lëndë miksmiks profesionale të 

përgjithshme 

4.1 (3.9-4.2) 116 0.324  

lëndë të formimit të përgjithshëm 4.3 (4.1-4.4) 130 0.201  

module të praktikës profesionale 4.2 (4.0-4.4) 39 Referencë   

Arsimi        

I mesëm 4.4 (4.0-4.8) 11 0.238  

I lartë 4 vjeçar 4.0 (3.9-4.2) 116 0.445  

I lartë bachelor 3.9 (3.5-4.2) 11 0.769  

Master e më shumë 4.3 (4.2-4.5) 147 Referencë   

Kualifikimi        

Mësues/e i/e kualifikuar 4.1 (4.0-4.3) 129 0.021  

Mësues/e mjeshtër 4.5 (4.2-4.7) 42 0.318  

Mësues/e specialist 4.0 (3.8-4.2) 114 Referencë   

Numri i lëndëve  

  

0.131  

Mosha  0.827  

* Matur në një shkallë nga 1 =dobët  në 5 = shkëlqyeshëm. Vlerat mesatare janë kontrolluar për efektet potencialisht 

konfonduese të të gjithë variabëlve të pavarur të përfshirë në tabelë (vlera mesatare të kontrolluar për shumë faktorë 

njëkohësisht).  

† Vlera e përgjithshme e P-së (domethënies statistikore). 
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Marrëdhëniet ndërpersonale 

Pesë pohimeve ju përgjigjën mësuesit lidhur me marrëdhëniet ndër-personale lidhur me:  

- të qenit të paanshëm dhe të drejtë me nxënësit;  

- përgjegjësinë për t’i mbështetur nxënësit në maturimin e tyre shoqëror;  

- ndërgjegjësimin për ndikimin që kanë qëndrimet dhe efikasiteti personal tek të tjerët;  

- nxitja e një klime pozitive bashkëpunimi në shkollë dhe  

- mbajtjen e një qëndrimi pro-aktiv në promovimin e shkollës dhe fuqizimin e saj me komunitetin.  

68% e mësuesve vlerësonin shkëlqyeshëm përgjegjësinë e tyre për ti mbështetur nxënësit në maturimin 

e tyre dhe për të qenë i /e drejtë me nxënësit. 64% vlerësonin shkëlqyeshëm përpjekjet e tyre për të nxitur 

klimë pozitive në shkollë, 56% vlerësonin shkëlqyeshëm ndërgjegjësimin e tyre për ndikimin që kishin tek 

të tjerët qëndrimet dhe performancën e tyre dhe 48% vlerësonin shkëlqyeshëm përpjekjet për të rritur 

besimin e komunitetit në shkollë. Nuk pati vlerësime negative në asnjë nga komponentët.  

Analiza multivariate tregoi ndryshime statistikisht të rëndësishme mes mësuesve me nivel të ndryshëm 

arsimor, mësuesit me arsim të mesëm M=4.6 krahasuar me ata me master e më shumë me mesatare më 

të ulët M=4.5 dhe ndryshimi është domethënës, p=0.024. Analiza univariate treguan se ndryshimet janë 

domethënëse edhe ndërmjet mësuesve me arsim të mesëm dhe grupeve të tjerë në tabelë. 
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Tabela 5: Marrëdhëniet ndërpersonale sipas grupeve – Vlerat mesatare nga Modeli Linear i Përgjithshëm 

Variabëli  

Marrëdhëniet ndër-personale* 

Vlera mesatare (95% 

CI për vlerën 

mesatare) 

Numri 

pjesëmarrësve 
Vlera e P 

Vite si mësimdhënës/e në AFP       

0-5 vite 4.5 (4.4-4.7) 122 0.989 

6-15 4.4 (4.3-4.6) 104 0.634 

16+ 4.5 (4.3-4.7) 59 Referencë  

Lëndët që jap mësim       

lëndë miks profesionale të 

përgjithshme 

4.4 (4.3-4.6) 116 0.820 

lëndë të formimit të përgjithshëm 4.5 (4.4-4.7) 130 0.446 

module të praktikës profesionale 4.5 (4.3-4.7) 39 Referencë  

Arsimi       

I mesëm 4.6 (4.2-4.9) 11 0.024 

I lartë 4 vjeçar 4.4 (4.3-4.6) 116 0.414 

I lartë bachelor 4.4 (4.1-4.7) 11 0.152 

Master e më shumë 4.5 (4.4-4.6) 147 Referencë  

Kualifikimi       

Mësues/e i/e kualifikuar, 4.5 (4.3-4.6) 129 0.046 

Mësues/e mjeshtër 4.6 (4.4-4.8) 42 0.549 

Mësues/e specialist, 4.4 (4.3-4.5) 114 Referencë  

Numri i lëndëve  

  

0.123 

Mosha  0.631 

* Matur në një shkallë nga 1 =dobët  në 5 = shkëlqyeshëm. Vlerat mesatare janë kontrolluar për 

efektet potencialisht konfonduese të të gjithë variabëlve të pavarur të përfshirë në tabelë (vlera 

mesatare të kontrolluar për shumë faktorë njëkohësisht).  

† Vlera e përgjithshme e P-së (domethënies statistikore). 

 

Kontributi në shkollë  

Mësuesit e vlerësuan kontributin e tyre në shkollë duke nëpërmjet dy pohimeve lidhur me: angazhimin 

Brenda shkollës me detyra të tjera si pjesëmarrje në komisione, mbështetje ndaj kolegëve, mbështetje 

ndaj nxënësve edhe përtej klasës. Pohimi tjetër lidhet me nivelin e angazhimit të mësuesve në raport me 

nxënësit për ti nxitur ata në drejt sjelljeve pro-aktive ndaj zhvillimit profesional dhe qëndrimit 

bashkëpunues në shkollë.  

Mësuesit vlerësonin shkëlqyeshëm në masën, 44% angazhimin në detyra brenda shkollës dhe në masën 

36% përkushtimin ndaj nxënësve. Gjithashtu 16% e mësuesve e kanë vlerësuar angazhimin e tyre ndaj 

nxënësve si neutral dhe 4% dobët.  
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Grafiku 9: Kontributi në shkollë 

 

Analiza Multivariate e komponentëve të vetëvlerësimit dhe variabëlve demografikë 
Analiza multivariate nuk nxori në pah ndryshime domethënëse mes vlerave mesatare për grupet e 

mësuesve të marrë në analizë. I vetmi ndryshim domethënës është mes mësuesve me arsim të mesëm, 

me një vlerë mesatare më të ulët lidhur me kontributin në shkollë M= 4.0 dhe atyre me arsim Master e 

më shumë. 

Tabela 6: Kontributi në shkollë sipas grupeve – Vlerat mesatare nga Modeli Linear i Përgjithshëm 

Variabëli  

Kontributi në shkollë* 

Vlera mesatare (95% CI 

për vlerën mesatare) 

Numri 

pjesëmarrësve 
Vlera e P 

Vite si mësimdhënës/e në AFP       

0-5 vite 4.2 (4.0-4.4) 122 0.795 

6-15 4.2 (4.0-4.4) 104 0.982 

16+ 4.2 (4.0-4.5) 59 Referencë  

Lëndët që jap mësim       

lëndë miks profesionale të përgjithshme 4.2 (4.0-4.4) 116 0.631 

lëndë të formimit të përgjithshëm 4.3 (4.1-4.5) 130 0.881 

module të praktikës profesionale 4.2 (3.9-4.5) 39 Referencë  

Arsimi       

I mesëm 4.0 (3.6-4.5) 11 0.015 

I lartë 4 vjeçar 4.1 (4.0-4.3) 116 0.415 

I lartë bachelor 4.3 (3.9-4.7) 11 0.282 

Master e më shumë 4.3 (4.1-4.5) 147 Referencë  

Kualifikimi       

Mësues/e i/e kualifikuar, 4.2 (4.0-4.4) 129 0.217 

Mësues/e mjeshtër 4.2 (4.0-4.5) 42 0.952 
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Mësues/e specialist, 4.2 (4.0-4.4) 114 Referencë  

Numri i lëndëve  

  

0.447 

Mosha  0.461 

* Matur në një shkallë nga 1 =dobët  në 5 = shkëlqyeshëm. Vlerat mesatare janë kontrolluar për efektet potencialisht konfonduese 

të të gjithë variabëlve të pavarur të përfshirë në tabelë (vlera mesatare të kontrolluar për shumë faktorë njëkohësisht).  

† Vlera e përgjithshme e P-së (domethënies statistikore). 

 

Së fundmi të dhënat u krahasuan edhe mes mësuesve të shkollave pjesëmarrëse duke përdorur analizën 

e variancës ANOVA. Testi tregoi ndryshime domethënëse statistikore vetëm në dy komponentë të 

vetëvlerësimit: 

- kompetenca lëndore dhe profesionale 

- marrëdhëniet ndër-personale 

në të dy rastet mësuesit e shkollës “Kolin Gjoka”, Lezhë e vlerësonin veten mesatarisht  më lart se 

shkollat “Kristo Isak” Berat dhe “Ali Myftiu” Elbasan për komponentin kompetenca lëndore dhe 

profesionale dhe me mesatare më të lartë se mësuesit e shkollave “Stiliano Bandilli” dhe “Ali Myftiu” 

për marrëdhëniet ndër-personale.  

Shkolla “Kolin Gjoka” është edhe një nga shkollat që ka marrë ndër të parat mbështetje nga projekti S4J. 

 
Tabela 7: Komponentët e vetëvlerësimit sipas shkollave, vlera mesatare 

Shkolla  
Nr.i 

nxënës
ve  

Aftësitë 
mësimdhë

nëse 

Strategjitë 
mësimdh

ënëse 

Menaxhi
mi I 

klases  

Kompetenca 
lëndore dhe 
profesionale 

Marrëdhënie
t 

ndërpersonal
e 

Kontributi 
në shkollë 

Gjergj Canco, Tiranë 37 4.4 3.6 4 4.1 4.4 4.2 
Stiliano Bandilli, Berat 28 4.5 3.8 4.1 4.1 4.3* 4.1 
Hamdi Bushati, 
Shkodër 

26 4.7 3.9 4.2 4.3 4.6 4.3 

Kolin Gjoka, Lezhë 27 4.6 4.1 4.4 4.5* 4.7* 4.4 
Kristo Isak, Berat 17 4.4 3.8 3.9 3.8* 4.2* 4 
E Mesme Tregtare, 
Vlorë 

21 4.4 3.9 4.1 4.1 4.4 4.3 

Salih Ceka, Elbasan 25 4.5 3.9 4.1 4.4 4.6 4.3 
Teknike Ekonomike 
Tiranë 

49 4.6 3.9 4.2 4.2 4.5 4.3 

Ali Myftiu, Elbasan 26 4.5 3.8 4 4.0* 4.4 4.2 
Pavarësia, Vlorë 30 4.6 3.8 4.1 4.3 4.6 4.2 

  
  

F= 0.895 
p=0.530 

F= 1.138 
p=0.336 

F= 1.024  
p=0.421 

F= 2.272 
p=0.018 

F= 2.904  
p=0.003 

F= 0.683 
p=0.725 

 

* post testi Dunette 3 tregoi ndryshime statistikisht të rëndësishme mes 
këtyre shkolllave 
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Si përfundim mund të themi se mësuesit përgjithësisht kanë vetëvlerësim të lartë në të gjithë 

komponentët e vetëvlerësimit. Nivelin më të ulët të vetëvlerësimit mësuesit e kanë në strategjitë e 

mësimdhënies. Kjo është e dukshme në mësuesit e të gjitha shkollave.  

Komponenti Strategjitë e mësimdhënies përfshin vlerësimin e 5 elementëve shumë të rëndësishëm lidhur 

me organizimin e mësimit si  

- përdorimi i metodave të larmishme dhe efektive të prezantimit që janë në përputhje me 

përmbajtjen e mësimit 

- dhënia e detyrave me shkrim dhe me gojë të cilat kërkojnë arsyetim kritik dhe mendim analitik 

- vet reflektimin efektiv për përmirësimin e metodave të mësimdhënies dhe mësimnxënies 

- integrimi i burimeve të komunitetit gjatë orëve të mësimit.  

 

Mësuesit e shkollës “Kolin Gjoka” kishin mesataren më të lartë për strategjitë e mësimdhënies, por 

ndryshim ky jo i rëndësishëm statistikisht.  

Ajo që të bie në sy është që mësuesit e shkollës “Kolin Gjoka” e vlerësojnë veten më lartë në të gjithë 

komponentët e vetëvlerësimit. 

 

Analiza multivariate tregoi se nuk kishte ndryshime domethënëse mes grupeve të ndryshme të mësuesve 

të marrë në analizë. Ndryshime u vunë re mes nivelit të arsimit dhe kualifikimit në komponentin 

kompetenca lëndore dhe profesionale dhe në komponentin marrëdhënie ndër-personale.   
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3. Njohja e teknikave dhe platformave digjitale në funksion të mësimdhënies 

Një sërë teknikash dhe platformash digjitale që përdoren nga mësuesit në profile të ndryshëm kualifikimi 

u listuan dhe mësuesit u pyetën lidhur me sa e njohin secilën prej teknikave apo platformave digjitale, sa 

i zotërojnë përdorimin e tyre sa produktive mendojnë se janë secila prej metodave. Në secilën prej 

pyetjeve pati dhe dy alternativa që filtronte mësuesit që mendonin se teknika apo platforma digjitale nuk 

ishte e përshtatshme për lëndët e tyre dhe ata që nuk e njihnin këtë teknikë apo platformë. Kjo na krijonte 

mundësinë që të përpunonim së bashku të dhënat e mësuesve të cilët e njihnin teknikën dhe platformën 

dhe ishte e përshtatshme për lëndët e tyre. 

Niveli i zotërimit të teknikës apo 

platformës, shpeshtësia e përdorimit dhe 

perceptimi mbi produktivitetin maten në 

të tri rastet në një shkallë nga 1 në 5 ku 

“1” nënkupton aspak zotërim, përdorim, 

produktivitet dhe “5” nënkupton zotërim 

të plotë, përdorim të shpeshtë dhe 

produktivitet të lartë.  

Për arsye të tjera të dhënat mund të 

përpunohen edhe të grupuara sipas 

shkollave e drejtimeve për të nxjerrë të 

dhëna të detajuara.  

Më pak nga të gjitha teknikat e platformat 

e përdorura mësuesit nuk njihnin 

platformat “kahoot” e “mentimetër”, 

29% (n=53), dy platforma të lidhur me 

vlerësimin dhe që nuk lidhet specifikisht 

me ndonjë prej profileve apo drejtimeve 

që shkollat ofrojnë. Ndërkohë 20% (n=57) 

mësues janë shprehur se kjo nuk 

përputhet me lëndët që ata ofrojnë.  

23% (n=66) e mësuesve nuk njihnin 

“Cisco” dhe 40% (n=114) janë shprehur se 

kjo nuk është e vlefshme për lëndët e 

tyre. 

4 mësuese janë shprehur se nuk njohin 

platformën “MësoVet” dhe 8 të tjerë që 

“MësoVet”  nuk është e përshtatshme për lëndët e tyre. Vlen të përmendim këtu se në studimet e 

mëparshme10 lidhur me “MësoVet”, mësuesit zgjidhnin të përdornin “MësoVet” në rastin kur lënda e tyre 

ishte në platformë dhe këto përgjigje mund të lidhen me këtë shpjegim.  

 
10 Rapid assessment 2 
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Grafiku 10: % e mësuesve që nuk i njohin platformat apo teknikat digjitale 
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Zotërimi, përdorimi dhe perceptimi mbi 

produktivitetin 

Si edhe vihet re në grafikun e mëposhtëm 

mësuesit kanë nivel më të lartë të zotërimi të 

“WhatsApp”, “Facebook”, prezantimeve të 

power point dhe krijimin e videove mësimore 

dhe nivel më të ulët zotërimi të CISCO, 

diagnostikimit të defekteve të makinave, 

skemat elektrike, simulim instalim rrjetesh etj.  

Ajo që është e qëndrueshme është se ka një 

lidhje vizuale të qartë mes nivelit të zotërimit, 

përdorimit dhe perceptimit të mësuesve mbi 

produktivitetin. Ndërkohë që vlerat mesatare 

më të larta mësuesit i kanë dhënë në rastin e 

perceptimit mbi produktivitetin e teknikave e 

platformave digjitale, ata vlerësojnë 

mesatarisht më ulët nivelin e zotërimit të 

platformave dhe shumë më ulët shpeshtësinë e 

përdorimit të tyre. Pra  në të gjitha rastet, 

përjashto Whatsapp, mësuesit besojnë se përdorimi i  

teknikave e bën orën produktive, mesatarisht i  

zotërojnë mire teknikat por i  përdorin shumë më pak. 

P.sh. mesatarja e grupit për zotërimin e MësoVet është 

3.7, mesatarja e perceptimit të mësuesve për sa 

produktiv është përdorimi i  MësoVet është 3.6 

ndërkohë mesatarja e përdorimit të MësoVet është 

2.8 

 Në një listë me 13 alternativa, mësuesit zgjodhën mes 

tyre ato që shpjegonin më mire arsyet pse ata nuk i 

përdornin më shumë teknikat e platformat digjitale. 

Ngarkesa e lartë mësimore, vështirësia e nxënësve për 

tu përqendruar, koha e pamjaftueshme, mungesa e 

trajnimeve për aftësitë digjitale, mungesa e 
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Grafiku 11: Platformat/teknikat digjitale: Zoterimi, Perdorimi 
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Grafiku 12: Pse nuk perdoren me shume platformat 
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infrastrukturës, materialet dhe aksesi ndaj teknikave dhe platformave ishin arsyet më shpesh të 

përmendura. 

Në një pyetje të hapur mësuesit shpjeguan çfarë do i nxiste ata ti përdornin më shumë platformat dhe 

teknikat digjitale. Arsyeja kryesore lidhur me përdorimin më të madh të platformave e teknikave digjitale 

lidhej me infrastrukturën e nevojshme që shkolla duhet të kishte si pajisje, internet të mjaftueshëm, 

programe kompjuterike të aksesueshme për të gjithë, 30% (n=68) e mësuesve, nëse do të kishin trajnimin 

e nevojshëm mbi teknikat dhe platformat digjitale, 21% (n=47), dhe nëse të gjithë nxënësit do të kishin 

mundësi t’i aksesonin jo vetëm në shkollë por 

dhe jashtë saj, 14.4% (n=33).  

Një grup tjetër mësuesish ishin skeptikë për 

efektin që përdorimi i  këtyre metodave 

kishte në arritjen e objektivave të lëndës dhe 

në rritjen e produktivitetit të orës mësimore, 

11% (n=25), ndërkohë që 10% të tjerë (n=23) 

shprehen se do ishin më të motivuar për ti 

përdorur teknikat apo platformat digjitale në 

rast se nxënësit e tyre do të ishin më të 

motivuar e më të interesuar.  

Duket se ngarkesa e punës dhe koha e 

kufizuar në dispozicion pengon një pjesë të 

vogël të mësuesve të eksplorojnë teknika dhe 

metoda të reja digjitale, 8.3% (n=19).  

3% do të nxiteshin të përdornin në rast se do 

të kishin më shumë materiale digjitale në 

dispozicion në gjuhën shqipe dhe për lëndët e tyre specifike, ndërkohë 3% të tjerë shprehen se do ti 

përdornin vetëm në rastin kur përdorimi i  tyre të jetë i detyrueshëm si rezultat i  kërkesave kurrikulare 

apo si kërkesë nga organet drejtuese.  

Marrëdhënia ndërmjet aksesit, perceptimit për produktivitetin dhe shpeshtësisë së përdorimit 

të teknikave e platformave digjitale 
 

Analiza e korrelacionit tregoi se kishte marrëdhënie domethënëse mes nivelit të zotërimit të platformave/ 

teknikave digjitale dhe përdorimit. Vlera edhe më të larta të korrelacionit u vunë re mes perceptimit për 

produktivitetin e platformës teknikës digjitale dhe përdorimit të saj. Sa më shumë mësuesit të besojnë që 

një platformë apo teknikë digjitale ndikon në arritjen e objektivave të orës mësimore aq më të mëdha 

janë shanset që kjo teknikë apo platformë të përdoret. Gjithsesi kjo është vetëm një analizë lineare pasi 

faktorë të tjerë, si edhe I kanë përmendur mësuesit më sipër ndikojnë në përdorimin e teknikave apo 

platformave digjitale.  
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Grafiku 13: Faktorët që do të ndikonin në përdorimin më të madh të 
platformave digjitale 
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Tabela 8: Vlerat e korrelacionit mes zotërimit, perceptimit për produktivitetin dhe përdorimit të teknikave dhe platformave 

digjitale 

Vlera e korrelacionit mes Përdorimit dhe 
Përdorimi  N Zotërimit Produktivitetit  

Prezantim (power point, prezi) 252 .144* .488** 
MËSOVET 102 .239* .474** 
Kahoot, mentimetër 144 .244** .598** 
NetAcad (CISCO)] 63 .278* .699** 
Krijimin e videove mësimore 271 .331** .502** 
 Program Kontabiliteti (p.sh. Alfaweb) 83 .466** .635** 
Simulimin (p.sh. për instalim rrjetesh, saldim 
etj) 

66 .476** .613** 

Microsoft Imagine Academy (MIA) 66 .499** .441** 
Zbatimin e Marketingut digjital (p.sh. canvas) 102 .539** .510** 
Ndërlidhjen mes paisjeve (p.sh. digital storm) 82 .545** .451** 
Zhvillim faqesh interneti (p.sh. Joomla) 84 .558** .476** 
Skemat elektrike (p.sh. Crocodile, Multisim) 63 .603** .573** 
Diagnostikim (p.sh. defekte, makina elektrike) 61 .659** .642** 
Vizatim teknik apo projektim (p.sh. CAD) 80 .709** .682** 

shumë e dobët, E dobët, E moderuar, E fortë 
   

**. Korrelacioni është domethënës në nivelin p=0.01 
*. Korrelacioni është domethënës në nivelin p=0.05.  

 

Analiza e variancës ANOVA për ndryshimet ndërmjet grupeve  
Krahasuar sipas nivelit arsimor vihet re se mësuesit me arsim të mesëm përdorin më shumë platformat 

dhe teknikat digjitale se ata me arsim të lartë. Në fakt grupi I mësuesve me arsim të mesëm është edhe 

grupi i mësuesve që japin kryesisht module të praktikës profesionale.  Të 11 mësuesit me arsim të mesëm 

japin lëndë apo module të praktikës profesionale. Nisur dhe nga natyra e platformave dhe teknikave 

digjitale të sistemuara në tabelë, bëhet fjalë për teknika apo programe tejet profesionale që lidhen 

ngushtësisht edhe me formimin praktik dhe profesional të nxënësve që justifikon përdorimin më në masë 

të këtyre mësuesve. Megjithatë analiza e ANOVAs tregoi ndryshime domethënëse në nivelin e përdorimit 

të teknikave apo platformave digjitale vetëm për simulimin (instalim rrjetesh, saldim etj.). Mësuesit me 

arsim të mesëm kanë mesataren më të lartë të përdorimit, 3.29 ku 5 është vlera më e madhe, dhe 

mësuesit me master e më shumë kanë mesataren më të ulët me 1.96.  

Përdorimi I platformave teknikave digjitale sipas nivelit të arsimit  

    N Mesatarja F (df) P 

Simulimin (p.sh. për 

instalim rrjetesh, saldim 

etj) 

I lartë 4 vjeçar 28 2.64 

3.480 (3)  0.019 
I lartë bachelor 6 2.5 

I mesëm 7 3.29 

Master e më shumë 47 1.96 
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Krahasuar sipas tipit të lëndëve që japin mësim, analiza ri-konfirmon faktin se mësuesit e angazhuar në 

module të praktikës profesionale janë më të predispozuar të përdorin teknikat dhe platformat digjitale. 

Ndryshime domethënëse në shpeshtësinë e përdorimit të teknikave/platformave u vunë re në: 

- vizatim Teknik apo projektim 

- diagnostikim 

- zhvillim faqesh internet 

- simulimin dhe 

- CISCO 

Në të gjithë këto raste mësuesit e angazhuar në module të praktikës profesionale dukshëm dhe në mënyrë 

domethënëse përdorin më shpesh teknikat apo platformat digjitale se mësuesit që japin lëndët e formimit 

të përgjithshëm dhe miks. 

Tabela 9: Përdorimi I teknikave/platformave digjitale sipas tipit të lëndëve që mësuesit japin mësim ANOVA 

 

Edhe pse jo statistikisht domethënëse, mësuesit që japin lëndët e formimit të përgjithshëm kanë mesatare 

lehtësisht më të lartë vetëm në prezantimet në Power Point, Whatsapp dhe Facebook.  

Përdorimi I teknikave/platformave digjitale sipas tipit të lëndëve që mësuesit japin mësim ANOVA 

Platforma/teknika Lënda N Mesatar

ja 

F (df)  P  

Vizatim teknik apo 

projektim (p.sh. 

CAD) 

lëndë miks profesionale të 

përgjithshme 

46 2.07 8.653 

(2)  

0.001 

lëndë të formimit të përgjithshëm 29 1.76   

module të praktikës profesionale 19 3.32   

Diagnostikim (p.sh. 

defekte, makina 

elektrike) 

lëndë miks profesionale të 

përgjithshme 

37 1.73 16.113(

2) 

0.001 

lëndë të formimit të përgjithshëm 25 1.72   

module të praktikës profesionale 15 3.33   

Zhvillim faqesh 

interneti (p.sh. 

Joomla) 

lëndë miks profesionale të 

përgjithshme 

49 2.14 5.099(2) 0.008 

lëndë të formimit të përgjithshëm 37 2.43   

module të praktikës profesionale 15 3.33   

Simulimin (p.sh. 

për instalim 

rrjetesh, saldim 

etj.) 

lëndë miks profesionale të 

përgjithshme 

38 2.05 8.618(2)  0.001 

lëndë të formimit të përgjithshëm 31 2.03   

module të praktikës profesionale 19 3.32   

NetAcad (CISCO) lëndë miks profesionale të 

përgjithshme 

35 2.17 3.491 

(2)  

0.035 

lëndë të formimit të përgjithshëm 31 2   

module të praktikës profesionale 13 3   
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Krahasuar sipas nivelit të kualifikimit nuk u vunë re ndryshime domethënëse në shpeshtësinë e përdorimit 

të teknikave apo platformave të ndryshme digjitale. Analiza e korrelacionit mes moshës së mësuesve dhe 

shpeshtësisë së përdorimit të teknikave e platformave digjitale tregoi marrëdhënie pozitive të dobët 

korrelacioni për shpeshtësinë e përdorimit të programit të kontabilitetit Alfa, r=.273, p=.008, Vizatimit 

Teknik apo projektim, r=.283, p=.006 dhe Simulimin (p.sh. për instalim rrjetesh, saldim etj), r=227, p = 

0.033. Me rritjen e moshës rritet edhe niveli I përdorimit të këtyre teknikave/platformave por 

marrëdhënia është e dobët. Gjë që do të thotë që faktorë të tjerë e ndikojnë përdorimin e teknikave 

platformave digjitale.  

Lidhur me numrin e lëndëve, rritja e numrit të lëndëve që mësuesit jepnin mësim lidhej pozitivisht me 

shpeshtësinë e përdorimit, vetëm të CISCO.  

Vitet e eksperiencës në AFP gjithashtu nuk shoqëroheshin me shpeshtësinë e përdorimit të platformave 

e teknikave digjitale.  

4. Metodat e mësimdhënies: Tradicionale/ Alternative 

Projekti “S4J” që në fillimet e tij i  kushtoi shumë rëndësi kualifikimit të mësuesve me metoda 

bashkëkohore dhe digjitale të mësimdhënies. Me synim zhvillimin e një procesi mësimor hibrid në të cilin 

kombinohen metoda dhe teknika të ndryshme mësimore në përshtatje me drejtimin profesional, lëndën 

dhe temën e trajtuar, mësuesit janë ballafaquar dhe kanë marrë trajnim në metoda të ndryshme 

mësimore. Rastet më të mira dhe përvojat e fituara në vitet 2018 – 19 janë përmbledhur në botimin 

“Mësuesit në mision” të projektit S4J. Shembujt e metodave që përdoren për mësimdhënie tregojnë qartë 

se mësuesit kanë kuptuar: 

1. Rëndësinë e bashkëpunimit me nxënësit në orën e mësimit dhe kalimin e tyre sa më në qendër të 

procesit mësimor; 

2. Rëndësinë e angazhimit grupor të nxënësve mundësisht me projekte që e kalojnë cakun e një ore 

të veçantë mësimore; 

3. Rëndësinë e bashkëpunimit ndër-lëndor për të krijuar mundësi për aplikim praktik të dijeve që 

merren; 

4. Rëndësinë e mësimit përmes lojës dhe proceseve të tjera angazhuese; 

5. Rëndësinë e aplikimit praktik të njohurive duke i  vënë nxënësit në situata konkrete por duke i  

dhënë edhe lëndëve të tyre tone të forta të realitetit profesional ku nxënësit ndërveprojnë, si 

edhe 

6. Rëndësinë e angazhimit në platforma dhe metoda digjitale të mësimdhënies.  

Me përjashtim të njërit prej shembujve të paraqitur, të gjithë të tjerët tregojnë se mësuesit në shkollat 

partnere të projektit kanë njohuri dhe përdorin metodat bashkëkohore dhe ato digjitale të mësimdhënies.  

Në pyetësorin për mënyrat e reja të mësimdhënies, çështjet e metodologjisë u trajtuan në dy aspekte. 

Fillimisht në pjesën që kishte të bënte me vetëvlerësimin ku mësuesit vlerësuan veten në lidhje me 

larmishmërinë e metodave që ata përdorin për mësimdhënie dhe efektshmërinë e tyre; nxitjen e të 

menduarit kritik dhe analitik përmes detyrave; efektshmërinë në vlerësim duke e parë atë si nxitës për 

përmirësimin e mësimdhënies dhe mësim-nxënies si edhe në lidhjet me komunitetin dhe biznesin në 

kuadër të praktikave profesionale. Mësuesit e vlerësojnë veten shumë lart në këtë proces dhe siç shihet 
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edhe nga grafikët më poshtë rreth 80% e përgjigjeve vetëvlerësuese janë afër të shkëlqyerës. Këto 

vlerësime duken jo-realiste kur përballen me kërkesat e vazhdueshme që mësuesit vetë kanë paraqitur 

për trajnime në metodat bashkëkohore dhe digjitale të mësimdhënies, apo me rezultatet mesatare të 

nxënësve.  (Shiko seksionin e vetëvlerësimit: strategjitë e mësimdhënies) 

Më tej mësuesve i u kërkua të vlerësonin efektivitetin dhe shpeshtësinë e disa metodave mësimore të 

përzgjedhura. Në përzgjedhjen e metodave të paraqitura në pyetësor u morën për bazë informacionet e 

siguruara nga projekti S4J si për trajnimet e ofruara ashtu edhe për vëzhgimet e bëra. Metodat mund të 

grupohen në tri kategori duke filluar nga ato më klasike e duke kaluar te metodat bashkëkohore që kanë 

një nivel më të lartë ndërveprimi me nxënësit dhe kërkojnë realizimin në praktikë të gjërave e duke kaluar 

në metodat digjitale bazuar në platforma on-line të mësimit.  

Metoda Klasike të Mësimdhënies 

• Mësuesi shpjegon, nxënësi dëgjon 

• Shënime në klasë, diktim 

• Pyetje nga vendi për mësimin e mëparshëm 

• Diskutime të hapura në klasë 

• Punë e pavarur në klasë 

• Të mësuarit në mënyrë të pavarur 

 

Metoda Bashkëkohore me Nxënësit në Qendër dhe Demonstrime Praktike 

• Puna në grup 

• Puna me projekte 

• Demonstrime dhe shembuj praktikë 

• Prezantime të nxënësve në klasë 

• Të nxënit përmes lojës 

• Vizita studimore në kompani 

• Specialistë/biznesmenë flasin në klasë 

• Mësimi që drejtohet nga nxënësit 

• Programe sipas aftësisë / interesave të nxënësve 

• Pedagogjia teatrore 

 

Metoda Digjitale 

• Mësim i kombinuar / digjitalizuar 

• Mësimi në distancë përmes internetit 

 

Mësuesit në shkollat partnere shohin si më efektive ato metoda që angazhojnë më së shumti nxënësin 

por në aspektin klasik të angazhimit duke vlerësuar shumë lart: 

➢ Të pyeturin e nxënësve për mësimin e mëparshëm; 
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➢ Diskutimet e hapura; dhe 

➢ Punën e pavarur në klasë.  

Pak më ulët në lidhje me efektivitetin por sërish në nivele të larta vlerësohen metoda më bashkëkohore 

që e vendosin nxënësin në qendër të procesit mësimor por që nuk kërkojnë angazhim të lartë të mësuesit 

si: 

➢ Puna në grup; 

➢ Puna me projekte; dhe  

➢ Prezantimet e nxënësve në klasë. 

Në gati 60% të rasteve shihet si efektive edhe mësimdhënia e kombinuar me procese digjitale ndërsa më 

e vlerësuara në efektivitet duket së është demonstrimi me shembuj praktikë që vlerësohet në rreth 90% 

të rasteve si efektive ose shumë efektive.  

Mësuesit ndërkohë shohin si të papërshtatshme për lëndët e tyre metodat të cilat bazohen në vizita 

studimore dhe në thirrjen e specialistëve dhe biznesmenëve për të folur në klasë në nivelet 33% dhe 30%.  

Kur vjen puna te shpeshtësia e përdorimit të këtyre metodave, më tepër se gjysma e mësuesve shprehen 

se përdorin rregullisht në çdo orë mësimi: 

➢ Pyetjet nga vendi për mësimin e mëparshëm; 

➢ Diskutimet e hapura në klasë; dhe 

Demonstrimet me shembuj praktikë 

 

Grafiku 14: Vlerësimi i efektivitetit të metodave të mësimdhënies (%) 
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Grafiku 15: Shpeshtësia e përdorimit të metodave të mësimdhënies në % 

 

Në metodat që nuk përdoren asnjëherë në mbi 30% të rasteve janë: 

➢ Thirrja për të folur në klasë e specialistëve dhe biznesmenëve; dhe 

➢ Mësimi në distancë përmes internetit.  

Në lidhje me këtë të dytën procesi i  mësimit në distancë gjatë karantimit tregoi një realitet krejt të 

ndryshëm duke nxjerrë në pah përparësinë e përdorimit të metodave të reja të mësimit dhe kombinimit 

të tyre me ato klasike. Megjithatë të dhënat për këtë pyetësor u mblodhën në fund të muajit Mars 2020, 

kohë kur mësimdhënia në distancë ende nuk ishte stabilizuar.  
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Grafiku 16: Metodat e mësimdhënies vlerësuar të papërshtatshme për lëndët që ofrojnë 

 

Vizitat studimore në kompani, të ftuarit në klasë, pedagogjia teatrore ishin metodat e vlerësuara më 

shpesh si e papërshtatshme për lëndët/ modulet që mësuesit ofronin. Të dhënat u kontrolluan lidhur me 

tipologjinë e lëndëve që mësuesit jepnin mësim. 61% e mësuesve që jepnin lëndë të formimit të 

përgjithshëm e konsideronin vizita studimore në kompani si metodë e papërshtatshme për lëndët që ata 

jepnin mësim krahasuar me 11% të mësuesve që jepnin lëndë miks dhe 2.6% e atyre që jepnin module të 

praktikës profesionale. Ndryshime të ngjashme u vunë re edhe për rastin e të ftuarve në klasë ku 53% e 

mësuesve që jepnin lëndë të formimit të përgjithshëm e konsideronin të papërshtatshme krahasuar me 

12% të mësuesve që jepnin lëndë të formimit miks dhe 5% që jepnin module të praktikës profesionale. 

Një përqindje e konsiderueshme e mësuesve të lëndëve të formimit të përgjithshëm gjithashtu janë 

shprehur se nuk e njohin si teknikë të ftuarin në klasë, 12% dhe vizita studimore në kompani 15%.  

Ndryshime u vunë mes mësuesve grupuar sipas lëndëve që jepnin mësim edhe për elementët e tjerë të 

vlerësimit por në nivele më të ulëta. 

Metoda më pak e njohur ishte pedagogjia teatrore, me 15% të mësuesve të formimit të përgjithshëm, 

22% të mësuesve të formimit miks dhe 20% të mësuesve të moduleve të praktikës profesionale.  

Marrëdhënia ndërmjet perceptimit për efektivitetin dhe shpeshtësisë së përdorimit të 

metodave të mësimdhënies. 
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Logjikisht mendojmë që nëse mësuesit e perceptojnë një metodë si efektive atëherë janë më të 

predispozuar edhe që ta përdorin atë. Një analizë e thjeshtë korrelacioni na tregoi se ka një lidhje pozitive 

korrelacioni mes perceptimit për efektivitetin e një metode mësimore dhe shpeshtësinë e përdorimit të 

saj. Pra sa më shumë një mësues të perceptojë një metodë si efektive aq më I predispozuar do të jetë ta 

përdorë atë metodë. Edhe pse kishte korrelacion në të gjitha metodat, vlera e korrelacionit që tregon 

fortësinë e marrëdhënies mes perceptimit për efektivitetin dhe shpeshtësisë së përdorimit, ndryshonte 

nga një metodë të tjetrën.  

Në 9 prej metodave u vu re një marrëdhënie e dobët korrelacioni mes perceptimit të efektivitetit të 

metodës dhe shpeshtësisë së përdorimit të saj, për vlera korrelacioni “Pearson” deri në 0.490.  

Vlera e ulët e korrelacionit është një tregues që faktorë të tjerë ndikojnë gjithashtu në përdorimin e kësaj 

metode. Një pjesë e metodave si p.sh. vizita studimore në kompani, të ftuarit në klasë apo edhe prezantimi 

I punëve të nxënësve në klasë, së pari nuk përdoren në të njëjtën mënyrë në të gjitha lëndët dhe së dyti 

nuk mund të përdoren me frekuencë të lartë, gjë që mund të ndikojë në marrëdhënien e dobët të 

korrelacionit mes efektivitetit dhe përdorimit.  

Tabela 10: Metodat me korrelacion të dobët mes efektivitetit të metodës dhe shpeshtësisë së përdorimit të saj 

 

 

Marrëdhënie të moderuara u gjetën në 8 metoda të tjera mes perceptimit për efektivitetin e metodës 

dhe shpeshtësisë së përdorimit të saj e shprehur kjo në vlerat e korrelacionit .500 deri në .690, brenda 

këtij intervali vlerat më të ulëta I kanë metodat të nxënit përmes lojës, nxënësit bëjnë punë të pavarur 

në klasë, pyetje nga vendi për mësimin e mëparshëm dhe vlera më të larta përdorimi I pedagogjisë 

teatrore, mësuesi shpjegon e nxënësi dëgjon, mësimi që drejtohet nga nxënësit.  

Metoda e mësimdhënies Korrelacion i dobët 

Specialistë/biznesmenë të fushës vijnë të flasin në klasë .294** 

Puna me projekte .330** 

Vizita studimore në kompani .386** 

Mësimi në distancë përmes internetit .416** 

Mësim i kombinuar, ku mësimi zhvillohet përmes pajisjeve kompjuterike 

dhe  materialet mësimore e testet janë të digjitalizuara 
.434** 

Prezantime të nxënësve në klasë .443** 

Puna në grup .458** 

Diskutime të hapura në klasë .481** 

**. Korrelacioni është domethënës në nivelin p=0.01  

*. Korrelacioni është domethënës në nivelin p=0.05.  

Metoda e mësimdhënies  Korrelacion i moderuar  

Të nxënit përmes lojës .531** 

Nxënësit bëjnë punë të pavarur në klasë .549** 

Pyetje nga vendi për mësimin e mëparshëm .557** 
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Tabela 11: Metodat me korrelacion të moderuar mes efektivitetit dhe shpeshtësisë së përdorimit 

 

Marrëdhënie e fortë korrelacioni u gjet vetëm në dy metoda klasike të mësimdhënies, të mësuarit në 

mënyrë të pavarur dhe shënime në klasë, diktim. Padyshim që edhe në këtë rast nuk është vetëm 

perceptimi për efektivitetin që ndikon në shpeshtësinë e përdorimit të metodës, por është një faktor me 

shoqërim të lartë.  Një tjetër argument mund të jetë dhe fakti që të dyja metodat janë metoda të njohura 

mirë nga mësuesit dhe të përdorura për një kohë të gjatë gjë që bën që edhe perceptimi për efektivitetin 

e tyre të ndikohet nga përvoja dhe modelet ekzistuese por edhe përdorimi I tyre është më I lehtë dhe 

mësuesit janë të mësuar më këto teknika.  

Një faktor tjetër që duhet marrë në konsideratë kur analizojmë vlerat e korrelacionit mes dy këtyre dy 

variableve është edhe larmia e madhe e lëndëve që ofrohen në arsimin profesional. Nga njëra anë kjo 

larmi lëndësh zbeh marrëdhënien e korrelacionit mes perceptimit për efektivitetin e metodës në 

shpeshtësinë e përdroimit të saj nga ana tjetër kur marrëdhënia është e fortë është edhe një tregues i 

përdorimit në masë të kësaj metode që pavarësisht larmisë marrëdhënia mes variableve është e fortë. 

Megjithatë analiza e studime më të thelluara janë të nevojshme për të përcaktuar me saktësi faktorët që 

ndikojnë në përdorimin e secilës prej metodave.  

Programe mësimore të personalizuara sipas aftësisë dhe interesave të 

nxënësve 
.565** 

Përdorimi i demonstrimeve dhe shembujve praktikë .606** 

Mësimi që drejtohet nga nxënësit .625** 

Mësuesi shpjegon, nxënësi dëgjon .644** 

Përdorimi i pedagogjisë teatrore  .685** 

**. Korrelacioni është domethënës në nivelin p=0.01  

*. Korrelacioni është domethënës në nivelin p=0.05.  

Metoda e mësimdhënies  Korrelacion i fortë   

Të mësuarit në mënyrë të pavarur .714** 

Shënime në klasë, diktim .773** 

**. Korrelacioni është domethënës në nivelin p=0.01 
 

*. Korrelacioni është domethënës në nivelin p=0.05. 
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Analiza e variancës ANOVA për ndryshimet ndërmjet grupeve  
 

Për të analizuar më tej se si ndikohej 

perceptimi i mësuesve për metodat e 

mësimdhënies u morën në analizë disa 

variable të pavarur si vitet në AFP, 

niveli I kualifikimit të mësuesve, tipi i 

lëndëve që japin mësim dhe niveli 

arsimor.  Më poshtë janë paraqitur në 

tabela vetëm të dhënat ku u gjetën 

ndryshime domethënëse statistikore.   

Fillimisht u analizuan të dhënat për 

perceptimin mbi efektivitetin e 

metodave sipas grupeve të mësuesve 

dhe më pas edhe shpeshtësia e 

përdorimit të tyre.  

Lidhur me perceptimin për 

efektivitetin e metodave të 

mësimdhënies, vetëm në dy metoda u 

gjetën ndryshime domethënëse mes 

mësuesve me eksperiencë të 

ndryshme në AFP. Mësuesit me 0-5 

vite eksperiencë vlerësonin më 

efektive se mësuesit me më shumë se 

5 vite në AFP metodat shënime në 

klasë, diktim dhe mësimi që drejtohet 

nga nxënësit. Edhe në vlerësimin e 

efektivitetit të metodave të tjera ku 

nuk u vunë re ndryshime 

domethënëse, mësuesit me më shumë 

përvojë vlerësonin më pak efektivitetin 

e metodave, por ndryshimet ishin të 

parëndësishme statistikisht. 
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Grafiku 17: Vlera mesatare e perceptimit të efektivitetit të metodave të 

mësimdhënies dhe shpeshtësisë së përdorimit 
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Tabela 12: Perceptimi për efektivitetin e metodave të mësimdhënies sipas viteve në AFP (ANOVA) 

Metoda Vite në AFP N M F(df) P 

Shënime në klasë, diktim 

0-5 vite 104 3.33 

3.614(2) 0.028 6-15 82 3.04 

16+ 47 2.89 

Mësimi që drejtohet nga nxënësit 

0-5 vite 107 3.37 

3.635(2) 0.028 6-15 91 3.26 

16+ 49 2.98 

 

Krahasuar sipas nivelit të kualifikimit, mësuesit mjeshtër vlerësonin më pak efektive se dy grupet e tjerë, 

shënime në klasë, diktim dhe të nxënit përmes lojës. Të nxënit përmes lojës vlerësohej më shumë nga 

mësuesit e nivelit specialist, ndërkohë ndryshimi mes mësuesve me nivelin i kualifikuar dhe mësues 

mjeshtër ishin më të ulëta.  

Tabela 13: Perceptimi për efektivitetin e metodave të mësimdhënies sipas nivelit të kualifikimit (ANOVA) 

Metoda Kualifikimi   N M F(df) P 

Shënime në klasë, diktim 

Mësues/e i/e kualifikuar, 107 3.23 

4.969(2)  0.008 Mësues/e mjeshtër 30 2.60 

Mësues/e specialist, 96 3.20 

Të nxënit përmes lojës 

Mësues/e i/e kualifikuar, 115 3.63 

3.843(2)  0.023 Mësues/e mjeshtër 37 3.57 

Mësues/e specialist, 93 3.92 

 

Ndryshime në perceptim për efektivitetin e metodave u gjetën më shpesh mes mësuesve që jepnin lëndë 

të ndryshme. Në tabelën më poshtë janë paraqitur të gjitha metodat ku ndryshimet mes mësuesve që 

ofronin lëndë të ndryshme ishin domethënëse. Ajo që të bie në sy është fakti që, përgjithësisht ndryshimi 

është më i madh mes mësuesve që japin lëndë të formimit të përgjithshëm dhe atyre që japin lëndë ose 

module të praktikës profesionale. Mësuesit e moduleve profesionale vlerësojnë mesatarisht si më 

efektive metodat e kombinuara të mësimdhënies, punën e pavarur në klasë, demonstrimet praktike, 

punën me projekte, punën në grup dhe të ftuarin e specialistëve në klasë, mesatarisht më lartë se 

mësuesit e lëndëve të formimit të përgjithshëm.  

 

Tabela 14: Perceptimi për efektivitetin e metodave të mësimdhënies sipas tipit të lëndëve që japin mësim (ANOVA) 

Metoda Lëndët N M F(df) P 

Mësim i kombinuar, ku 

mësimi zhvillohet 

përmes pajisjeve 

kompjuterike dhe  

materialet mësimore e 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 106 4.08 

4.66 (2) 0.010 

lëndë të formimit të përgjithshëm 110 3.75 

module të praktikës profesionale 

32 4.09 
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testet janë të 

digjitalizuara 

Nxënësit bëjnë punë të 

pavarur në klasë 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 112 4.08 

4.23(2) 0.015 lëndë të formimit të përgjithshëm 126 4.17 

module të praktikës profesionale 34 4.47 

Përdorimi i 

demonstrimeve dhe 

shembujve praktikë 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 113 4.63 

10.05(2) 0.000 lëndë të formimit të përgjithshëm 123 4.30 

module të praktikës profesionale 39 4.72 

Puna me projekte 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 101 3.81 

7.24(2) 0.001 lëndë të formimit të përgjithshëm 128 3.77 

module të praktikës profesionale 34 4.29 

Puna në grup 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 114 3.94 

9.70(2) 0.000 lëndë të formimit të përgjithshëm 130 4.11 

module të praktikës profesionale 39 4.51 

Specialistë/biznesmenë 

të fushës vijnë të flasin 

në klasë 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 96 3.82 

3.05(2) 0.050 lëndë të formimit të përgjithshëm 45 3.42 

module të praktikës profesionale 36 3.83 

 

Modele të ngjashme ndryshimesh u vunë re edhe në shpeshtësinë e përdorimit të metodave të ndryshme 

të mësimdhënies mes grupeve të mësuesve.  

Mësuesit me më pak përvojë, 0-5 vite, përdorin më shpesh shënimet në klasë diktimin (M=3.08), vihet re 

një rënie tek mësuesit me 6-15 vite përvojë (M=2.48) dhe një rritje e lehtë tek ata me mbi 16 vite përvojë 

në AFP (M=2.65) 

Ndërkohë që model i ndryshëm vihet re në shpeshtësinë e përdorimit të një metode më bashkëkohore si 

punë e pavarur e nxënësve në klasë ku më rrallë përdoret nga mësuesit me më pak përvojë, 0-5 vite 

M=3.58, rritet tek mësuesit me 6-15 vite përvojë M=3.94 dhe ka një rënie të lehtë tek mësuesit me më 

shumë se 16 vite përvojë në AFP, M=3.82. 

Tabela 15: Shpeshtësia e përdorimit të metodave të mësimdhënies sipas viteve në AFP (ANOVA) 

Metoda Vite në AFP N M F(df) P 

Shënime në klasë, diktim 

0-5 vite 101 3.08 

4.457(2)  0.013 6-15 84 2.48 

16+ 49 2.65 

Nxënësit bëjnë punë të pavarur 

në klasë 

0-5 vite 116 3.58 

3.304(2)  0.038 6-15 102 3.94 

16+ 56 3.82 

 

Tabela 16: Shpeshtësia e përdorimit të metodave të mësimdhënies sipas viteve në AFP (ANOVA) 

Metoda Vite në AFP N M F(df) P 
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Shënime në klasë, diktim Mësues/e i/e kualifikuar, 108 2.98 

4.552(2) 0.012 Mësues/e specialist, 90 2.77 

Mësues/e mjeshtër 36 2.17 

Mësuesi shpjegon, nxënësi 

dëgjon  

Mësues/e i/e kualifikuar, 120 3.36 

3.368 (2)  0.036 Mësues/e specialist, 96 3.58 

Mësues/e mjeshtër 35 2.91 

 

Dy metoda tradicionale të mësimdhënies shënime në klasë, diktim dhe mësuesi shpjegon e nxënësi dëgjon, 

përdoren më rrallë nga mësuesit mjeshtër dhe më shpesh nga dy grupet e tjerë të mësuesve.  

Krahasuar sipas lëndëve që japin mësim, ndryshime u vunë re në disa metoda mësimdhënie të paraqitura 

në pyetësor. Duke ju referuar grupimit të mësipërm të metodave të mësimdhënies në tre grupe, klasike, 

bashkëkohore dhe digjitale, u vu re se ndryshimet më të shpeshta ishin në grupin e metodave 

bashkëkohore. Përgjithësisht mësuesit e moduleve profesionale përdornin më shpesh metodat më 

bashkëkohore si: Përdorimi i demonstrimeve dhe shembujve praktikë, Puna me projekte, Puna në grup, 

Specialistë/biznesmenë të fushës vijnë të flasin në klasë dhe Vizita studimore në kompani. 

Vetëm në metodën e klasifikuar si bashkëkohore: Programe mësimore të personalizuara sipas aftësisë dhe 

interesave të nxënësve, mësuesit e lëndëve të formimit të përgjithshëm kishin mesatare më të lartë të 

shpeshtësisë së përdorimit se mësuesit e moduleve të praktikës profesionale dhe mësuesit që jepnin 

lëndë të miks, profesionale dhe të përgjithshme.  

Mësuesit e moduleve profesionale përdornin mesatarisht më shumë edhe metodën e kombinuar, me 

pajisje kompjuterike e materiale digjitale M=3.24, se mësuesit e lëndëve të formimit të përgjithshëm me 

një vlerë mesatare të shpeshtësisë së përdorimit prej M=2.47.  

Tabela 17: Shpeshtësia e përdorimit të metodave të mësimdhënies sipas tipit të lëndëve që japin mësim (ANOVA) 

Metoda Lëndët N M F(df) P 

Mësim i kombinuar, ku 

mësimi zhvillohet 

përmes pajisjeve 

kompjuterike dhe  

materialet mësimore e 

testet janë të 

digjitalizuara 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 111 2.87 

5.931 0.003 

lëndë të formimit të përgjithshëm 116 2.47 

module të praktikës profesionale 

33 3.24 

Nxënësit bëjnë punë të 

pavarur në klasë  

lëndë miks profesionale të përgjithshme 113 3.42 

10.352 0.000 lëndë të formimit të përgjithshëm 126 4.02 

module të praktikës profesionale 35 3.94 

Përdorimi i 

demonstrimeve dhe 

shembujve praktikë 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 112 4.46 

8.109 0.000 lëndë të formimit të përgjithshëm 124 4.10 

module të praktikës profesionale 39 4.72 

Puna me projekte lëndë miks profesionale të përgjithshme 96 2.26 
12.976 0.000 

lëndë të formimit të përgjithshëm 125 2.12 
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module të praktikës profesionale 34 2.74 

Puna në grup lëndë miks profesionale të përgjithshme 113 3.25 

6.197 0.002 lëndë të formimit të përgjithshëm 130 3.58 

module të praktikës profesionale 38 3.84 

Specialistë/biznesmenë 

të fushës vijnë të flasin 

në klasë 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 95 1.60 

6.514 0.002 lëndë të formimit të përgjithshëm 70 1.37 

module të praktikës profesionale 35 1.83 

Vizita studimore në 

kompani 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 100 1.90 

18.928 0.000 lëndë të formimit të përgjithshëm 60 1.32 

module të praktikës profesionale 37 2.16 

Të mësuarit në mënyrë 

të pavarur 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 100 2.63 

3.547 0.030 lëndë të formimit të përgjithshëm 122 3.04 

module të praktikës profesionale 33 3.12 

Programe mësimore të 

personalizuara sipas 

aftësisë dhe interesave 

të nxënësve 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 101 2.44 

4.685 0.010 
lëndë të formimit të përgjithshëm 106 2.97 

module të praktikës profesionale 
31 2.84 

 

Si përfundim mund të thuhet se mësuesit kanë tendencë të vlerësojnë metodat e mësimdhënies si 

efektive por ti përdorin më pak ato në procesin e mësimdhënies. 
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5. Instrumentet dhe teknikat e vlerësimit 

Në një listë instrumentesh që mësuesit përdorin për vlerësimin e nxënësve, pyetjet frontale janë teknika 

më shpesh e përdorur nga mësuesit për të vlerësuar njohuritë e nxënësve, 44% (n=124), detyra shtëpie 

40% (n=109). Si edhe vihet re në grafik shtatë teknikat që mësuesit përdorin më shpesh për të matur dijen 

i përkasin spektrit të teknikave klasike të vlerësimit si pyetje frontale, detyra shtëpie, zgjidh ushtrimin etj. 

Metodat bashkëkohore të vlerësimit të dijeve si vetëvlerësimi, vlerësimi në grup, vlerësim nëpërmjet 

portofolit vlerësim nga bashkëmoshatarët janë më rrallë të përdorura nga mësuesit. Vlerësimi nga 

bashkëmoshatarët është teknika me përqindjen më të lartë, që nuk përdoret asnjëherë, 10%. 
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Mësuesit gjithashtu vlerësuan se sa saktë e masin dijen secila prej teknikave të mësipërme të vlerësimit. 

Zgjidhja e ushtrimeve, lista e kontrollit të njohurive, testet e kontrollit me shkrim dhe detyrat e shtëpisë 

ishin pesë teknikat që mësuesit i  vlerësonin më shpesh shumë të sakta në matjen e njohurive dhe vlerësim 

nga bashkëmoshatarët, testimet me pyetje të mbyllura, pyetjet e vërtetë e gabuar, vetëvlerësimi, 

vlerësimi në grup ishin teknikat që vlerësoheshin nga një përqindje e vogël mësuesish si teknika që e masin 

dijen shumë saktësisht.  

Ndërkohë vlerësimi nga bashkëmoshatarët dhe vetëvlerësimi ishin dy teknikat që një përqindje më e lartë 

e mësuesve i vlerësonin si të pasakta. Jo gjithmonë perceptimi për saktësinë e teknikës përcaktonte 

shpeshtësinë e përdorimit të teknikës pasi padyshim faktorët që ndikojnë në përdorimin e secilës prej 

teknikave varet nga lënda, qëllimi i vlerësimit etj. Testet e kontrollit përdoren më rrallë dhe sigurisht që 

perceptimi për saktësinë nuk do të lidhej me shpeshtësinë e përdorimit. Por teknika të tjera vlerësimi si 

zgjidhja e ushtrimeve, pyetjet narrative vetëvlerësimi apo vlerësimi mund të përdoren si teknika të 

vlerësimit formativ në të përditshmen. Vihet re se edhe pse mesatarisht mësuesit i vlerësojnë si teknika 

të sakta mesatarja e shpeshtësisë së përdorimit të tyre është më e ulët.  
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Grafiku 19: Perceptimi për saktësinë e teknikave të vlerësimit (%) 
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Edhe pse një analizë përshkruese, vihen re 

element të rezistencës së mësuesve në 

përdorimin e këtyre metodave 

bashkëkohore. Si edhe janë shprehur një 

pjesë e konsiderueshme e tyre, në pyetjet 

më sipër, niveli i nxënësve, kushtet e 

papërshtatshme, por mbase edhe 

familjarizimi me metodat tradicionale të 

vlerësimit, e bën më të vështirë eksplorimin 

e metodave të reja dhe përshtatja e tyre me 

kontekstin specifik të lëndëve por edhe të 

nxënësve e karakteristikave të shkollës. 

Shpesh nuk mjafton të ekspozohesh ndaj një 

metode të re, për ta brendësuar këtë 

metodë si pjesë të rutinës, por duhet energji 

dhe përpjekje e vazhdueshme për ta 

aplikuar në mënyrë të suksesshme në një 

kontekst specifik. Një mënyrë tjetër që 

ndikon në përdorimin e metodave më 

bashkëkohore të vlerësimit të nxënësve 

është edhe nxitja nga jashtë e sistemit, 

shkollës nëpërmjet vlerësimeve të mësuesve, përfshirjes së treguesve që masin dhe kërkojnë që mësuesit 

ti përdorin këto teknika etj. Shpesh mësuesit përballen me trajnimin dhe përdorimi ose jo i teknikave të 

reja të vlerësimit mbetet në dëshirën personale të mësuesit dhe nuk lidhet me treguesit e performancës 

së tij/saj.   

Marrëdhënia ndërmjet perceptimit për saktësinë e teknikës së vlerësimit dhe shpeshtësisë së 

përdorimit të saj 

Analiza e korrelacionit gjithashtu tregoi se marrëdhënia ndërmjet perceptimit për saktësinë e teknikës së 

vlerësimit kishte marrëdhënie të dobët ose të moderuar me shpeshtësinë e përdorimit të saj. Kryesisht 

marrëdhënie të dobët në teknikat e vlerësimit lidhur me testimet dhe provimet, si test me shkrim, pyetje 

me alternativa, testime me pyetje të mbyllura e të hapura, pyetje frontale, e vërtetë e gabuar, detyra 

shtëpie.  
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Tabela 18: Korrelacioni ndërmjet perceptimit për saktësinë e teknikës së vlerësimit dhe shpeshtësisë së përdorimit (marrëdhënie 
e dobët) 

Teknika e vlerësimit  N Korrelacioni 

Teste kontrolli me shkrim 272 .361** 
Pyetje me alternativa 272 .363** 
Testime me pyetje të mbyllura 269 .372** 
Pyetje frontale 262 .428** 
Pyetje e vërtetë e gabuar 267 .431** 
Testime me pyetje të hapura 268 .450** 
Detyra shtëpie 262 .481** 

**. Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01. 
*. Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05. 

 

 

Tabela 19: Korrelacioni ndërmjet perceptimit për saktësinë e teknikës së vlerësimit dhe shpeshtësisë së përdorimit (marrëdhënie 
e moderuar) 

Teknika e vlerësimit  N Korrelacioni 

Vlerësim në grup 261 .497** 
Pyetje plotëso vendin bosh 261 .518** 
Pyetje lidh me shigjeta 248 .520** 
Narrative (përshkruaj, evidento dallimin, ese etj) 259 .533** 
Ngritje në tabelë 231 .552** 
Vlerësim i bashkëmoshatarëve 265 .578** 

 
Vetëvlerësimi 226 .578** 
Zgjidh ushtrimin 238 .607** 
Vlerësim nëpërmjet portofolit 256 .625** 
Listë kontrolli 270 .640** 

**. Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01. 
  

*. Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05. 
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Mësuesit kishin mundësinë që të 

zgjidhnin dhe alternativën: 

“teknikë e papërshtatshme për 

lëndët/ modulet në të cilat unë jap 

mësim”. Si edhe vihet re në grafik, 

13% e mësuesve e kanë 

konsideruar sit ë papërshtatshëm 

me lëndët që bëjnë mësim 

vlerësimin nëpërmjet portofolit, 

12% vlerësimin nga 

bashkëmoshatarët dhe listen e 

kontrollit të njohurive dhe në 

masën 9% pyetjet narrative dhe 

zgjidhja e ushtrimeve.   

Rreth 6 mësues janë shprehur se 

nuk njihnin metodat e 

vetëvlerësimit, vlerësimit nga 

bashkëmoshatarët.  

 

 

Analiza e variancës ANOVA për ndryshimet ndërmjet grupeve  
Të analizuara sipas grupeve të mësuesve të marrë në analizë ndryshime të vogla u vunë re në saktësinë e 

perceptimit të teknikave dhe shpeshtësinë e përdorimit të tyre. Më poshtë janë paraqitur të dhënat vetëm 

për teknikat ku kishte ndryshime statistikisht domethënëse. 

Mes mësuesve me vite të ndryshme përvojë në AFP, mësuesit me 6-15 vite eksperiencë e vlerësonin 

mesatarisht më pak të saktë në vlerësimin ngritjen e nxënësve në tabelë, ndërkohë vlera mesatare e 

vlerësimit të saktësisë është pothuaj e njëjtë për mësuesit me 0-5 vite përvojë dhe ata me më shumë se 

16 vjet përvojë.  

Vlerësimi I nxënësve nëpërmjet pyetjeve narrative, përshkrimit, evidento dallimin, ese etj, vlerësohej më 

pak efektive  nga mësuesit me më shumë se 16 vite përvojë dhe më shumë nga ata me më pak vite përvojë, 

0-5 vjet.  

Tabela 20: Perceptimi për saktësinë e teknikave të vlerësimit sipas viteve të përvojës në AFP 

Teknika e vlerësimit  Vite në AFP Nr  Mesatarja F(df) p 

Ngritje në tabelë 

0-5 vite 113 4.05 

3.283(2) 0.039 6-15 100 3.77 

16+ 58 4.00 

Narrative (përshkruaj, evidento 
dallimin, ese etj.) 

0-5 vite 100 4.03 

3.697(2) 0.026 6-15 98 3.81 

16+ 52 3.63 
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Grafiku 21: Teknika vlerësimi të papërshtatshme për lëndët që mësuesit zhvillojnë 
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Krahasimi I vlerave mesatare mes mësuesve me arsim të ndryshëm tregoi ndryshime domethënëse vetëm 

për teknikën zgjidh ushtrimin. Mësuesit që e vlerësonin mesatarisht si metodë të saktë vlerësimit ishin 

ata me arsim të lartë 4 vjeçar, M=4.28 dhe më pak e vlerësonin mësuesit me arsim të mesëm M=3.50. Si 

edhe e kemi përmendur më lart mësuesit me arsim të mesëm janë ata që japin module të praktikës 

profesionale.  

Mësuesit me arsim të lartë 4 vjeçar japin kryesisht lëndë të formimit të përgjithshëm dhe lëndë të miks 

teorike praktike dhe të përgjithshme.  

Tabela 21: Perceptimi për saktësinë e teknikave të vlerësimit sipas nivelit të arsimit 

Teknika e vlerësimit  Lëndët Nr  Mesatarja F(df) p 

Zgjidh ushtrimin 

I lartë 4 vjeçar 109 4.28 

4.156 0.007 
I lartë bachelor 8 3.63 

I mesëm 8 3.50 

Master e më shumë 134 4.22 

 

Vetëm në teknikën e vlerësimit: Narrative, përshkruaj, evidento dallimin apo ese, u vunë re ndryshime 

domethënëse mes mësuesve me nivel të ndryshëm kualifikimi. Mësuesit në nivelin mjeshtër vlerësonin 

mesatarisht më pak këtë teknikë M=3.35 se mësuesit specialist M=3.85 dhe mësuesit e kualifikuar M=4.03 

Tabela 22: Perceptimi për saktësinë e teknikave të vlerësimit sipas nivelit të kualifikimit 

Teknika e vlerësimit  Lëndët Nr  Mesatarja F(df) p 

Narrative (përshkruaj, evidento 
dallimin, ese etj) 

Mësues/e i/e kualifikuar, 115 4.03 

8.653(2) 0.000 Mësues/e specialist, 98 3.85 

Mësues/e mjeshtër 37 3.35 

Ndryshime më shpesh u vunë re mes mësuesve që jepnin lëndë të ndryshme. Mësuesit e moduleve të 

praktikës profesionale vlerësonin mesatarisht më shumë se mësuesit e tjerë listen e kontrollit M=4.34, 

teknikë kjo e përdorur më së shumti në modulet profesionale, vetvlerësimin M=3.53. Mësuesit e lëndëve 

të formimit të përgjithshëm vlerësonin mesatarisht si teknikë më të saktë vlerësimi testet e kontrollit me 

shkrim M=4.16 dhe detyra shtëpie M=4.13 

Tabela 23: Perceptimi për saktësinë e teknikave të vlerësimit dhe tipit të lëndëve që japin mësim 

Teknika e vlerësimit  Lëndët Nr  Mesatarja F(df) p 

Teste kontrolli me 
shkrim 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 117 4.14 

6.625(2) 0.002 lëndë të formimit të përgjithshëm 123 4.16 

module të praktikës profesionale 32 3.69 

Listë kontrolli 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 103 4.29 

18.076(2) 0.000 lëndë të formimit të përgjithshëm 99 3.67 

module të praktikës profesionale 38 4.34 

Vetëvlerësimi 

lëndë miks profesionale të përgjithshme 107 3.27 

3.370(2) 0.036 lëndë të formimit të përgjithshëm 124 3.59 

module të praktikës profesionale 36 3.53 

Detyra Shtëpie 
lëndë miks profesionale të përgjithshme 117 3.85 

3.868(2) 0.022 
lëndë të formimit të përgjithshëm 127 4.13 
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module të praktikës profesionale 33 3.91 

 

Lidhur me shpeshtësinë e përdorimit të teknikave mes mësuesve me përvojë të ndryshme në AFP u vunë 

re ndryshime domethënëse vetëm në teknikën ngritje në tabelë. Mësuesit me pak përvojë 0-5 vjet, 

përdornin më shpesh këtë teknikë dhe mësuesit me më shumë se 16 vite përvojë e përdornin më rrallë 

M=3.78. 

Tabela 24: Shpeshtësia e përdorimit të teknikave të vlerësimit sipas viteve në AFP 

Teknika e vlerësimit  Vite në AFP Nr  Mesatarja F(df) p 

Ngritje në tabelë 

0-5 vite 114 3.92 

3.389(2) 0.035 6-15 99 3.58 

16+ 60 3.78 

 

Edhe mes mësuesve me nivele të ndryshme kualifikimi u gjetën ndryshime domethënëse vetëm në 

teknikën: pyetje narrative, përshkruaj, evidento, ese etj. mësuesit mjeshtër e përdornin më pak këtë 

teknikë mesatarisht M=2.92 dhe mësuesit e kualifikuar e përdornin më shpesh M=3.52. 

Tabela 25: Shpeshtësia e përdorimit të teknikave të vlerësimit sipas nivelit të kualifikimit 

Teknika e vlerësimit  Lëndët Nr  Mesatarja F(df) p 

Narrative (përshkruaj, evidento 
dallimin, ese etj) 

Mësues/e i/e 
kualifikuar, 

116 3.52 

4.462 0.012 
Mësues/e mjeshtër 39 2.92 

Mësues/e specialist, 102 3.36 

 

Krahasuar sipas mësuesve me nivel të ndryshëm arsimi ndryshime domethënëse u vunë re në 

shpeshtësinë e përdorimit të disa teknikave.  

Në katër nga pesë gjithsej, mësuesit me gradën master e më shumë I përdornin më shpesh se mësuesit 

me arsim të mesëm dhe ata me arsim bachelor. Të katër këto teknika lidhen me testimet provimet që 

mësuesit bëjnë për të matur nivelin e njohurive, pyetje e vërtetë e gabuar, pyetje me alternativa, pyetje 

lidh me shigjeta dhe zgjidh ushtrimin.  

Ndryshime u vunë re edhe në teknikën e vlerësimit në grup, ku mësuesit me arsim të mesëm dhe ata me 

bachelor përdornin mesatarisht më shpesh këtë teknikë se mësuesit me arsim 4 vjeçar bachelor dhe ata 

me master e më shumë.  

Ashtu si edhe e kemi përmendur më pare, mësuesit me arsim të mesëm, por edhe ata me arsim bachelor 

japin kryesisht mësim në modulet e praktikës profesionale.  
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Shpeshtësia e përdorimit të teknikave të vlerësimit  

Pyetje e vërtetë e gabuar 

I lartë 4 vjeçar 113 3.59 

2.850(3) 0.038 
I lartë bachelor 11 3.18 

I mesëm 9 3.67 

Master e më shumë 141 3.82 

Pyetje me alternativa 

I lartë 4 vjeçar 115 3.63 

4.385(2) 0.005 
I lartë bachelor 11 3.73 

I mesëm 9 3.67 

Master e më shumë 140 4.00 

Pyetje lidh me shigjeta 

I lartë 4 vjeçar 109 3.32 

2.900(3) 0.036 
I lartë bachelor 10 2.70 

I mesëm 9 2.56 

Master e më shumë 138 3.43 

Zgjidh ushtrimin 

I lartë 4 vjeçar 110 3.90 

4.721(3) 0.003 
I lartë bachelor 8 3.25 

I mesëm 8 3.00 

Master e më shumë 131 4.11 

Vlerësim në grup 

I lartë 4 vjeçar 113 3.28 

4.607(3) 0.004 
I lartë bachelor 10 4.10 

I mesëm 11 4.00 

Master e më shumë 144 3.62 

 

Ndryshime të ngjashme me diferencat mes mësuesve me arsim të ndryshëm u vunë re edhe për ata që 

jepnin lëndë të ndryshme. Përgjithësisht mësuesit e formimit të përgjithshëm përdornin mesatarisht më 

shpesh Teste kontrolli me shkrim, Pyetje plotëso vendin bosh, Pyetje lidh me shigjeta, Zgjidh ushtrimin, 

Vlerësim nëpërmjet portofolit, Vetëvlerësimi dhe Detyra shtëpie. 

Vlerësim në grup dhe Listë kontrolli ishin dy teknikat që mësuesit e praktikës profesionale përdornin më 

shpesh se mësuesit e formimit të përgjithshëm dhe se ata që jepnin lëndë të ndryshme miks. 

Shpeshtësia e përdorimit të teknikave të vlerësimit  

Teknika e vlerësimit  Lëndët Nr  Mesatarja F(df) p 

Teste kontrolli me 
shkrim 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

117 3.59 5.982 0.003 

lëndë të formimit të përgjithshëm 124 3.46 

module të praktikës profesionale 34 3.06 

Pyetje plotëso vendin 
bosh 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

115 3.58 3.159 0.044 

lëndë të formimit të përgjithshëm 122 3.66 

module të praktikës profesionale 31 3.13 

Pyetje lidh me shigjeta 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

115 3.29 8.471 0.000 

lëndë të formimit të përgjithshëm 120 3.54 

module të praktikës profesionale 31 2.65 
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Zgjidh ushtrimin 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

113 3.87 8.735 0.000 

lëndë të formimit të përgjithshëm 117 4.20 

module të praktikës profesionale 27 3.33 

Listë kontrolli 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

107 4.02 

19.611 0.000 
lëndë të formimit të përgjithshëm 102 3.23 

module të praktikës profesionale 38 4.18 

Vlerësim në grup 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

114 3.48 

7.011 0.001 
lëndë të formimit të përgjithshëm 125 3.38 

module të praktikës profesionale 39 4.05 

Vlerësim nëpërmjet 
portofolit 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

84 3.01 

8.482 0.000 
lëndë të formimit të përgjithshëm 130 3.65 

module të praktikës profesionale 28 3.32 

Vetëvlerësimi 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

108 3.07 

3.720 0.026 
lëndë të formimit të përgjithshëm 123 3.45 

module të praktikës profesionale 36 3.25 

Detyra shtëpie 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

117 4.09 

8.853 0.000 
lëndë të formimit të përgjithshëm 127 4.33 

module të praktikës profesionale 32 3.63 

 

Si përfundim: mësuesit i përdorin me frekuencë të lartë pothuaj të gjitha metodat e paraqitura në 

pyetësor. Më shpesh ata përdorin pyetjet frontale detyra shtëpie, zgjidh ushtrimin dhe më pak teste 

kontrolli me shkrim, vlerësim i bashkëmoshatarëve, testime me pyetje të mbyllura e të hapura dhe 

vetëvlerësimi. Vlerësimi i bashkëmoshatarëve është teknika që ka përqindjen më të lartë të 

mospërdorimit, rreth 10% e mësuesve nuk e përdorin asnjëherë dhe 18% e përdorin rrallë.  
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7. Baza didaktike, pajisjet dhe përdorimi 

Një komponent mësimor me rëndësi për 

procesin e mësimdhënies është edhe baza 

didaktike dhe burimet materiale të 

domosdoshme për arritjen e objektivave të 

mësimdhënies. Si edhe në seksionet e tjerë 

mësuesit kishin mundësi të zgjidhnin edhe 

ndërmjet dy alternativave materiali mësimor 

ose pajisja nuk ishte e përshtatshme për lëndët 

e tyre dhe alternativa tjetër në shkollën e tyre 

nuk kishte si kjo bazë didaktike. Këta mësues u 

përjashtuan nga analiza në grafikët vijues ku 

edhe paraqiten të dhënat për mësuesit e tjerë 

që i janë përgjigjur pyetjeve për aksesin 

përdorimin e produktivitetin e teknikave. 

Më shpesh në klasë mësuesit kanë Tabelën e 

zezë, tabelë të bardhë, mjete demonstrative, 

kompjuter dhe internet. Më rrallë kanë printer 

3D, tableta, rack për kompjutera, tabela 

ndërvepruese dhe smart tv. 

Lidhur me materialet mësimore mësuesit kanë 

kurdoherë që ju duhen, libra 51%, leksione të 

përgatitura nga mësuesit 39%, si dhe materiale 

nga internet dhe ligje e dokumente zyrtare. Më 

pak mësuesit kishin akses në materiale të 

punuara nga kolegët, materiale të prodhuara e 

zhvilluara nga projekte të ndryshme, nga 

AKFPKA etj. Për 12% (n=36) të mësuesve 

materialet e AKFPA nuk janë të përshtatshme 

për lëndët e tyre. Lidhur me alternativën: “Në 

shkollën time nuk ka si kjo bazë materiale” mësuesit u shprehën se në shkollën e tyre disa materiale 

mungonin si pinboard, 20% (n=58), printer 3D 18% (n=50) tablet 17% (n=49), infoteka 16%(n=45). 
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 Krahasimi i vlerave mesatare tregon qartë 

vizualisht marrëdhënien ndërmjet aksesit, 

shpeshtësisë së përdorimit dhe perceptimit mbi 

produktivitetin. Në grafik duket qartë se mësuesit i 

vlerësojnë elementët e bazës mësimore si produktiv 

në realizimin e orës së mësimit, por aksesi i  kufizuar 

duket se lidhet me shpeshtësinë e përdorimit të 

secilit element.  

Kjo është e qartë sidomos për elementët për të cilët 

aksesi është i kufizuar si printer 3D, CISCO, infoteka, 

tableta, pinboard, Smart TV, tabelat i nteraktive etj. 

Një diferencë e vogël vihet re në vlerat mesatare 

mes nivelit të aksesit dhe përdorimit, duke 

përdodrur më pak elementin e bazës didaktike edhe 

kur kanë akses, por kjo ndikohet si nga tipi i lëndës 

apo lloji i veprimtarisë mësimore që mësuesit 

kryejnë.  

 

Lidhur me materialet mësimore mësuesit kanë 

vlerësuar mesatarisht si tejet produktive, materialet 

e punuara nga kolegët, por mundësia për 

shkëmbimin e materialeve mes kolegëve është e 

kufizuar.  

Diferencë të madhe në vlerë mesatare ka edhe 

perceptimi i mësuesve për produktivitetin e 

materialeve të prodhuara nga projekte të 

ndryshme, por aksesi është në nivele më të ulëta 

dhe përdorimi gjithashtu. Në komente, por edhe në takime me grupet e fokusuara11, mësuesit janë 

shprehur se tekstet mësimore shpesh janë të vjetruara dhe materialet për lëndët profesionale teorike e 

praktike janë të kufizuara.   

 Edhe në rastin e materialeve mësimore, përveç 

përdorimit të teksteve bazë, ka një diferencë dhe 

rend të ngjashëm për të gjithë materialet. 

Mesataren më të ulët e ka shpeshtësia e përdorimit të materialeve mësimore më pas vjen aksesi ndaj 

materialeve dhe perceptimi për produktivitetin për ndikimin që ka përdorimi i elementit të bazës 

mësimore në rritjen e produktivitetit të orës mësimore. Pra shkurtimisht mësuesit vlerësojnë si produktive 

metodat, kanë më pak akses dhe i përdorin edhe më pak.  

 
11 Rapid assessment 2 
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Një përqindje e vogël e mësuesve janë shprehur që shkolla e tyre nuk I ka materialet mësimore si tekste 

bazë për lëndën, 4%, pankarta, 3%, literature 2% etj. Ndërkohë 15% e mësuesve kanë vlerësuar sit ë 

papërshtatshme për lëndët e tyre dokumentet zyrtare, 15%, materialet nga AKAFPK 13%, Pankarta 7%, 

literature vendi dhe e huaj 5% e më pak të tjerat. 
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Grafiku 24: Perceptimi për produktivitetin, aksesi dhe përdorimi i materialeve e dokumenteve 
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Lidhur me pajisjet mësimore, 58% mësuesve 

raportuan se shkollat e tyre nuk kanë 

pinboard, 17% se nuk kanë printer 3D dhe 

tablet, 16% shkolla nuk ka infoteka, rrjeta 

kompjuterike, tabela ndërvepruese, 14%, 

smart tv 14% etj. lidhur me alternativën: 

“pajisje e papërshtatshme për lëndët që unë 

ofroj”, përqindjen më të lartë e ka pinboard 

dhe CISCO me nga 29% të mësuesve që I 

konsiderojnë të papërshtatshme, më pas 

infoteka me 19%, printer 3D me 16% etj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marrëdhënia ndërmjet përdorimit, aksesit dhe perceptimit për ndikimin në produktivitetin e 

orës mësimore të bazës materiale 
Për pjesën më të madhe të pajisjeve mësimore aksesi ndaj tyre lidhet fortë me përdorimin. Sa më shumë 

akses të kenë mësuesit në tabela ndërvepruese, pankarta, printer 3D, Smart TV, projektor, tabelë të zezë 

dhe të bardhë aq më shumë shanse ka që ata ti përdorin këto mjete mësimore në orët e tyre mësimore. 

Edhe për pjesën tjetër të pajisjeve: mjete demonstrative, internet në klasë, klasë e kombinuar, tablet, 

kompjuter, smart phone aksesi është me rëndësi por vlera e korrelacionit është e moderuar. 

Për të gjitha pajisjet mësimore u vu re një marrëdhënie e moderuar korrelacioni ndërmjet perceptimit të 

mësuesve për ndikimin që kishin pajisjet mësimore në bërjen e orës së mësimit sa më productive dhe 

shpeshtësisë së përdorimit të pajisjeve në orët e tyre mësimore.  

Tabela 26: Korrelacioni ndërmjet aksesit, përdorimit dhe produktivitetit të pajisjeve mësimore 

Përdorimi  Aksesi Produktiviteti  

Mjete demonstrative .620** .531** 
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Grafiku 26: Pajisjet mësimore që shkolla nuk i ka ose që janë të 
papërshtatshme për lëndën 
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Internet për mësuesit dhe nxënësit në klasë .628** .518** 
Klasa e mësimit të kombinuar .678** .532** 
Tablet .685** .495** 
Kompjuter .689** .551** 
Smartphone .692** .617** 
Tabelë ndërvepruese .708** .521** 
Pankarta .723** .587** 
Printer 3D .726** .551** 
Smart TV .737** .528** 
Projektor .739** .528** 
Tabelë e zezë .742** .628** 
Pinboard .746** .602** 
Rack për rrjeta kompjuterike (CISCO) .768** .524** 
Infoteka .770** .578** 
Tabelë e bardhë .811** .582** 

**. Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.001  E moderuar  
*. Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.05  E fortë 

 

Lidhur me materialet mësimore, marrëdhënie të forta korrelacioni u vunë re vetëm në marrëdhënien 

ndërmjet aksesit ndaj materialeve të marra nga kolegët dhe shpeshtësisë së përdorimit të tyre. Në të 

gjithë mjetet e tjera mësimore u vu re një marrëdhënie e moderuar ndërmjet aksesit ndaj materialeve 

mësimore, perceptimit të ndikimit që ka përdorimi I tyre në produktivitetin e orës mësimore dhe 

shpeshtësisë së përdorimit të tyre.  

Tabela 27: Korrelacioni ndërmjet aksesit produktivitetit dhe përdorimit të materialeve mësimore 

Përdorimi  Aksesi  Produktiviteti  

Materiale të zhvilluara me ndihmën e projekteve të 
ndryshme 

.588** .520** 

Materiale nga interneti .601** .538** 
Tekste bazë për lëndët që jap mësim .617** .499** 
Dokumente zyrtare standard; Ligje, vendime, udhëzime. .665** .605** 
Literature vendi dhe e huaj .682** .618** 
Materiale nga AKAFPK .683** .637** 
Leksione të parashkruara nga vetë unë (mësuesi) .692** .655** 
Materiale të marra nga kolegë .754** .617** 

**. Korrelacioni është domethënës në vlerën 0.001 E moderuar  
*. Korrelacioni është domethënës në vlerën 0.05 E fortë 

 

Analiza e variancës ANOVA për ndryshimet ndërmjet grupeve 
 

Perceptimi mbi ndikimin që ka përdorimi I elementit të bazës mësimore në produktivitetin e orës mësimore. 

Vitet e eksperiencës në arsimin profesional ishim ne rëndësi për perceptimin për produktivitetin e orës së 

mësimit nga përdorimi I elementit të bazës didaktike për tre elementë: materiale të marra nga kolegët, 

printer 3D dhe klasa e mësimit të kombinuar. Mësuesit me përvojën më të gjatë në AFP, më  shumë se 16 
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vjet ishin mesatarisht më skeptik për ndikimin që kishte përdorimi i këtyre elementëve në rritjen e 

produktivitetit të orës mësimore. Ndërkohë mësuesit me më pak përvojë, 0-5 vite kishin perceptim 

mesatar më pozitiv për ndikimin që kishte përdorimi i këtyre metodave në rritjen e produktivitetit të orës 

mësimore.  

Tabela 28: Perceptimi për produktivitetin e elementëve të bazës didaktike sipas viteve në AFP 

Elementi i bazës didaktike Vite në AFP N Mesatarja F(df) P 

Materiale të marra nga kolegë 

0-5 vite 112 3.68 

4.849 (2) 0.009 6-15 95 3.64 

16+ 56 3.27 

Printer 3D 

0-5 vite 60 3.40 

4.718(2) 0.010 6-15 56 3.20 

16+ 36 2.64 

Klasa e mësimit të kombinuar 

0-5 vite 91 3.87 

3.673 (2) 0.03 6-15 83 3.73 

16+ 49 3.37 

 

Ndryshime të ngjashme u vunë re edhe mes mësuesve me nivel të ndryshëm kualifikimi. Edhe në këtë rast 

mësuesit me kualifikim mjeshtër ishin më skeptikë për produktivitetin e elementëve të tillë si literature 

vendi dhe e huaj, materiale të marra nga kolegët, materiale nga internet dhe printer 3D. Mesataren më 

të lartë e kishin mësuesit specialist dhe më pas ata të kualifikuar.  

Tabela 29: Perceptimi për produktivitetin e elementëve të bazës didaktike sipas nivelit të kualifikimit 

Elementi i bazës didaktike Niveli i kualifikimit  N Mesatarja F(df) P 

Literature vendi dhe e huaj 

Mësues/e i/e kualifikuar, 126 3.88 

4.116(2) 0.017 Mësues/e specialist, 104 4.06 

Mësues/e mjeshtër 39 3.62 

 Materiale të marra nga kolegë 

Mësues/e i/e kualifikuar, 125 3.52 

5.534(2) 0.001 Mësues/e specialist, 102 3.76 

Mësues/e mjeshtër 36 3.25 

 Materiale nga interneti 

Mësues/e i/e kualifikuar, 128 3.91 

5.257(2) 0.006 Mësues/e specialist, 111 4.15 

Mësues/e mjeshtër 42 3.74 

Printer 3D 

Mësues/e i/e kualifikuar, 71 3.08 

4.116(2) 0.018 Mësues/e specialist, 62 3.40 

Mësues/e mjeshtër 19 2.53 

 

Krahasuar sipas nivelit të arsimit u vunë re diferenca vetëm në perceptimin për produktivitetin e 

elementit: literature vendi dhe e huaj. Mesataren më të lartë e kishin mësuesit me arsim të mesëm dhe 

mesataren më të ulët ata me arsim 4 vjeçar.  

Tabela 30: Perceptimi për produktivitetin e elementëve të bazës didaktike sipas nivelit të arsimit 

Elementi i bazës didaktike Arsimi  N Mesatarja F(df) P 
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Literature vendi dhe e huaj I lartë 4 vjeçar 111 3.69 

4.331 0.005 
I lartë bachelor 10 4.00 

I mesëm 9 4.11 

Master e më shumë 139 4.06 

 

Mësuesit e lëndëvë të formimit të përgjithshëm perceptonin sim ë produktiv përdorimin e teksteve 

mësimore bazë, krahasuar me mësuesit e lëndëve të tjera.  

Ndërkohë mësuesit e moduleve të praktikës profesionale vlerësonin mesatarisht si më produktive 

përdorimin e: Materiale të marra nga kolegë, Materiale të zhvilluara me ndihmën e projekteve të 

ndryshme, Projektor, Rack për rrjeta kompjuterike (CISCO). Të gjitha këto ndryshime ishin domethënëse 

mes tyre dhe mësuesve të lëndëve të formimit të përgjithshëm. Me mësuesit e lëndëve miks ndryshimi 

ishte më I vogël dhe jo domethënës, edhe pse vlera mesatare ishte pak më e lartë.  

Mësuesit që jepnin lëndë të ndryshme teorike, të përgjithshme dhe profesionale vlerësonin mesatarisht 

më lart materialet nga AKAFPK. Edhe në këtë rasdt ndryshimi më I madh është mes tyre dhe mësuesve të 

formimit të përgjithshëm. 

Tabela 31: Perceptimi për produktivitetin e elementëve të bazës didaktike sipas tipit të lëndëve 

Elementi i bazës 
didaktike Tipi i lëndëve N Mesatarja F(df) P 

 Tekste bazë për lëndët 
që jap mësim 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

111 4.35 

7.085(2) 0.001 
lëndë të formimit të përgjithshëm 126 4.54 

module të praktikës profesionale 30 4.07 

 Materiale nga AKAFPK 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

111 4.01 

7.595(2) 0.001 
lëndë të formimit të përgjithshëm 103 3.55 

module të praktikës profesionale 36 3.94 

 Leksione të 
parashkruara nga vetë 
unë (mësuesi) 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

114 4.35 

10.128(2) 0.000 
lëndë të formimit të përgjithshëm 119 3.90 

module të praktikës profesionale 38 4.16 

 Materiale të marra nga 
kolegë 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

113 3.66 

6.237(2) 0.002 
lëndë të formimit të përgjithshëm 115 3.39 

module të praktikës profesionale 35 3.91 

 Materiale të zhvilluara 
me ndihmën e 
projekteve të ndryshme 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

112 4.00 

5.871(2) 0.003 
lëndë të formimit të përgjithshëm 118 3.65 

module të praktikës profesionale 37 4.05 

Projektor 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

106 3.82 

3.743(2) 0.025 
lëndë të formimit të përgjithshëm 115 3.60 

module të praktikës profesionale 34 4.18 
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Rack për rrjeta 
kompjuterike (CISCO) 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

57 3.07 

5.009(2) 0.008 
lëndë të formimit të përgjithshëm 65 3.00 

module të praktikës profesionale 20 3.95 

 

- Shpeshtësia e përdorimit të elementëve të bazës mësimore sipas grupeve 

Ndryshime domethënëse u vunë re mes mësuesve me eksperiencë të ndryshme në AFP vetëm në tre nga 

elementët e bazës didaktike: materiale nga AKAFPK, Materiale nga interneti dhe pinboard. Mësuesit me 

më pak përvojë 0-5 vite, përdornin më shpesh Materialet nga AKAFPK dhe materialet nga Interneti. 

Mësuesit me më shumë përvojë, më shumë se 16 vjet përdornin më shpesh se të tjerët Pin board.  

Tabela 32: Shpeshtësia e përdorimit të elementëve të bazës didaktike sipas viteve në AFP 

Elementi i bazës didaktike Vite në AFP N Mesatarja F(df) P 

Materiale nga AKAFPK 

0-5 vite 102 3.48 

3.92 0.021 6-15 90 3.38 

16+ 57 3.88 

Materiale nga interneti 

0-5 vite 121 3.98 

4.428 0.013 6-15 101 3.64 

16+ 59 3.64 

Pinboard 

0-5 vite 85 2.48 

3.477 0.032 6-15 69 2.52 

16+ 39 2.67 

 

Grupuar sipas nivelit të kualifikimit diferenca domethënëse në shpeshtësinë e përdorimit të elementëve 

të bazës didaktike u vunë re vetëm në materiale të marra nga kolegë, materiale nga internet dhe internet 

në klasë për mësuesit dhe nxënësit. Mësuesit specialist përdornin më shpesh dy elementët e parë 

materiale nga kolegët dhe internet.  

Internet në klasë për mësuesit dhe nxënësit përdorej më rrallë nga mësuesit me nivelin mjeshtër. Gjithsesi 

vlerat bien në kufijtë e përdorimit mesatar për të tre elementët e bazës didaktike. 

Tabela 33: Shpeshtësia e përdorimit të elementëve të bazës didaktike sipas nivelit të kualifikimit 

Elementi i bazës didaktike Niveli I kualifikimit N Mesatarja F(df) P 

Materiale të marra nga 
kolegë 

Mësues/e i/e kualifikuar 123 2.77 

3.338(2) 0.037 Mësues/e specialist 109 3.01 

Mësues/e mjeshtër 39 2.51 

Materiale nga interneti 

Mësues/e i/e kualifikuar 126 3.76 

4.909(2) 0.008 Mësues/e specialist 113 3.95 

Mësues/e mjeshtër 42 3.43 

Internet për mësuesit dhe 
nxënësit në klasë 

Mësues/e i/e kualifikuar 115 3.25 

3.226(2) 0.041 Mësues/e specialist 103 3.23 

Mësues/e mjeshtër 39 2.72 
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Në lidhje me arsimin u vunë re ndryshime domethënëse në vetëm dy element mes mësuesve me nivel të 

ndryshëm arsimor. Mësuesit me arsim të lartë 4 vjeçar përdornin më shpesh tekstet bazë për lëndët që 

jepnin mësim dhe ata me arsim të mesëm përdornin më shpesh materialet e marra nga kolegët.  

Tabela 34: Shpeshtësia e përdorimit të elementëve të bazës didaktike sipas nivelit të arsimit 

Elementi i bazës didaktike Niveli i arsimit N Mesatarja F(df) P 

Tekste bazë për lëndët që jap 
mësim 

I lartë 4 vjeçar 111 4.64 

3.417(3) 0.018 
I lartë bachelor 8 4.00 

I mesëm 10 4.00 

Master e më shumë 137 4.47 

Materiale të marra nga kolegë 

I lartë 4 vjeçar 111 2.78 

3.446(3) 0.017 
I lartë bachelor 10 2.90 

I mesëm 10 3.90 

Master e më shumë 140 2.79 

 

Duke qenë se ndryshimet mes mësuesve që japin lëndë të ndryshme ishin më të shpeshta analiza për 

diferencat në shpeshtësinë e përdorimit të elementëve të bazës didaktike për këtë grup u bë e ndarë për 

materialet dhe më pas për pajisjet.  

Lidhur me materialet mësimore ashtu si edhe pritej nisur nga rezultatet për perceptimin për 

produktivitetin, mësuesit e lëndëve të formimit të përgjithshëm janë më të prirur të përdorin tekstet bazë 

mësimore. Vlera mesatare M=4.75 është shumë afër vlerës maksimale të shkallës, 5 = e përdor çdo ditë. 

Mësuesit e moduleve të praktikës profesionale përdorin më shpesh materialet e marra nga kolegët, 

materiale të zhvilluara nga projekte të ndryshme dhe materiale nga internet. 

Ndërkohë në dy element materiale nga AKAFPK dhe leksione të shkruara nga vetë mësuesit përdoren 

mesatarisht më shpesh nga mësuesit që ofrojnë larmi lëndësh. Megjithatë edhe në këtë rast ndryshimi 

është më I madh mes tyre dhe mësuesve të formimit të përgjithshëm. Diferenca mes tyre dhe mësuesve 

të moduleve profesionale është tejet e vogël dhe jo domethënëse.  

 

Tabela 35: Shpeshtësia e përdorimit të elementëve të bazës didaktike sipas tipit të lëndëve (materialet mësimore) 

Elementi i bazës 
didaktike Niveli i arsimit N Mesatarja F(df) P 

 Tekste bazë për lëndët 
që jap mësim 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

112 4.42 

15.939(2) 0.001 
lëndë të formimit të përgjithshëm 123 4.75 

module të praktikës profesionale 31 3.90 

 Materiale nga AKAFPK 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

112 3.75 

6.759(2) 0.001 
lëndë të formimit të përgjithshëm 100 3.23 

module të praktikës profesionale 37 3.70 
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 Leksione të 
parashkruara nga vetë 
unë (mësuesi) 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

115 4.10 

10.462(2) 0.000 
lëndë të formimit të përgjithshëm 124 3.45 

module të praktikës profesionale 38 3.87 

 Materiale të marra nga 
kolegë 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

115 2.90 

12.243(2) 0.000 
lëndë të formimit të përgjithshëm 121 2.56 

module të praktikës profesionale 35 3.54 

 Materiale të zhvilluara 
me ndihmën e 
projekteve të ndryshme 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

115 3.34 

5.626(2) 0.004 
lëndë të formimit të përgjithshëm 120 3.14 

module të praktikës profesionale 39 3.79 

 Materiale nga interneti 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

116 3.83 

4.903(2) 0.008 
lëndë të formimit të përgjithshëm 126 3.63 

module të praktikës profesionale 39 4.15 

 

Lidhur me shpeshtësinë e përdorimit të materialeve mësimore, në të gjithë rastet e diferencave 

domethënëse mësuesit e moduleve të praktikës profesionale përdorin më shpesh pajisjet e bazës 

mësimore si internet, projektor, kompjuter, tabelë e bardhë, pinboard dhe të tjera më specifike si CISCO 

se mësuesit e tjerë. Diferenca është më e madhe dhe domethënëse mes tyre dhe mësuesve të lëndëve të 

formimit të përgjithshëm.  

Shpeshtësia e përdorimit të tyre është në pjesën dërrmuese në vlera mesatare ose pak më lart se 

mesatarja si është rasti I tabelës së bardhë veçanërisht me mesatare M=4.15. 

Tabela 36: Shpeshtësia e përdorimit të elementëve të bazës didaktike sipas tipit të lëndëve (pajisjet mësimore) 

Elementi i bazës 
didaktike Niveli i arsimit N Mesatarja F(df) P 

Internet për mësuesit 
dhe nxënësit në klasë 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

103 3.09 

3.603(2) 0.029 
lëndë të formimit të përgjithshëm 117 3.08 

module të praktikës profesionale 37 3.65 

Projektor 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

105 3.18 

4.467(2) 0.012 
lëndë të formimit të përgjithshëm 114 2.79 

module të praktikës profesionale 35 3.40 

Kompjuter 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

107 3.55 

3.888(2) 0.022 
lëndë të formimit të përgjithshëm 120 3.16 

module të praktikës profesionale 35 3.66 

Rack për rrjeta 
kompjuterike (CISCO) 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

63 2.14 

4.353(2) 0.014 
lëndë të formimit të përgjithshëm 75 2.01 

module të praktikës profesionale 21 2.90 
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Tabelë e bardhe 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

97 3.76 

4.855(2) 0.009 
lëndë të formimit të përgjithshëm 111 3.37 

module të praktikës profesionale 34 4.15 

Pinboard 

lëndë miks profesionale të 
përgjithshme 

80 2.69 

4.949(2) 0.008 
lëndë të formimit të përgjithshëm 85 2.24 

module të praktikës profesionale 28 3.00 

 

Si përfundim: mësuesit kanë akses më shumë në materiale dhe pajisje si tabelën e zezë, tabelë të bardhë, 

mjete demonstrative, kompjuter dhe internet dhe më rrallë kanë printer 3D, tablet, rack për kompjutera, 

tabelë ndërvepruese dhe smart tv. 51% e tyre kanë kurdoherë që ju duhen libra, 39% leksione të 

përgatitura prej tyre, si dhe materiale nga interneti dhe ligje e dokumente zyrtare. Më pak mësuesit kishin 

akses në materiale të punuara nga kolegët, materiale të gjeneruara e zhvilluara nga projekte të ndryshme, 

nga AKFPKA etj.  

  



 

82 
 

V. Diskutim për gjetjet bazuar në analizën e sondazhit 

A. Të dhënat demografike 

Në arsimin profesional mësimdhënia dominohet nga mësueset. Vetëm një në çdo katër mësues është 

mashkull. Analiza e të dhënave demografike nxjerr një ndarje thuajse të barabartë mes mësuesve të 

angazhuar në mësimdhënien e lëndëve të karakterit të përgjithshëm (46%) dhe atyre të karakterit 

profesional. Dominimi femëror i mësimdhënies në arsimin profesional jo vetëm i jep atij karakter më 

gjithëpërfshirës por në të njëjtën kohë krijon mundësi për angazhim më të madh të vajzave në këtë lloj 

arsimi, i cili mbetet në shifrat e më pak se 20%  e numrit të përgjithshëm të nxënësve në shkollat e mesme. 

(INSTAT, 2020, p. 33) 

Analize demografike nxjerr në pah se gati gjysma e mësuesve që morën pjesë në sondazh kanë përvojë të 

pakët pune në arsimin profesional, rreth 5 vjet. Kjo përvojë e kufizuar me mësimdhënien në AFP sjell sërish 

në vëmendje, lajtmotivin e këtij studimi, nevojën për trajnim të vazhdueshëm profesional për të rritur 

cilësinë e arsimit në AFP nga njëra anë por edhe për të konsoliduar zhvillimin e karrierës së mësuesve nga 

ana tjetër.  

Të dhënat tregojnë se 33% e mësuesve pjesëmarrës në këtë sondazh, japin mësim në më shumë se 5 

lëndë (9% japin 10 lëndë). Kjo shpërndarje e madhe lëndore e vështirëson dijen e thelluar dhe 

specializimin profesional që kërkohet veçanërisht në arsimin profesional. Edhe pse mund të mos 

ekzistojnë kufizime ligjore për numrin e lëndëve në të cilat mund të angazhohet një mësues praktika 

tregon se efikasiteti në mësimdhënie bie me rritjen e numrin të lëndëve që duhet të japë një mësues.  

B. Vetëvlerësimi 

Mësuesit e shkollave partnereve të projektit S4J kanë vlerësime të larta për veten e tyre në aspektin 

profesional duke rezervuar për veten vlerësimin 4,6 nga 5 që ishte dhe maksimumi i shkallës së përdorur 

në pyetjet me karakter vetëvlerësues. Përjashtim bën vlerësimi neutral në aftësitë mësimdhënëse që 12 

– 16% e mësuesve kanë pasur për veten dhe kjo mund të lidhet me numrin e mësuesve që janë të përfshirë 

në praktikat profesionale. Analiza e detajuar statistikore multivariate nuk nxori dallime statistikisht të 

rëndësishme në të gjashtë aspektet e përfshira në vetëvlerësim.  

Një përjashtim i dukshëm lidhet me neutralitetin e treguar në vlerësim (32%) në lidhje me strategjitë e 

mësimdhënies që kombinojnë njohuritë teorike të marra në klasë me zbatimin praktik të tyre duke u 

bazuar në lidhjet me bizneset dhe komunitetin rreth e për qark shkollës. Shkolla e hapur drejt komunitetit 

dhe biznesit dhe e ndërlidhur me to profesionalisht është një synim i rëndësishëm i arsimit profesional 

dhe për këtë aspekt projekti vazhdon të investojë dhe të nxisë drejtoritë e shkollave drejt angazhimit të 

vazhdueshëm e kontraktor të bizneseve në procesin e praktikave profesionale.  

Mësuesit e ndjejnë veten të sigurtë në lidhje me kompetencat e tyre për të dhënë mësim në lëndët në të 

cilat ata janë angazhuar. Analiza e ushtruar në lidhje me profesionalizmin lëndor nuk nxori ndryshime 

statistikore domethënëse. Ndryshimet tepër të lehta në vetëvlerësim që vihen re lidhen me nivelin e 

mjeshtërisë së mësimdhënies dhe që rriten me nivelin e kualifikimit nga ai i specialistit te ai i mjeshtrit. 

Në fakt ndryshimi mes mësuesve me nivel “mjeshtër” dhe atyre me nivelin “specialist” bëhet statistikisht 

i rëndësishëm në analiza të mëtejshme.  
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Niveli i arsimit që kanë vetë mësuesit – i mesëm, i lartë, master etj., - ka ndikim në raportet dhe 

marrëdhëniet ndërpersonale që krijohen. Duhet theksuar se nuk kemi të bëjmë me vlerësime negative 

por dallimet kanë të bëjnë me shkallën e pozitivitetit dhe rëndësisë që i kushtojnë mësuesit 

marrëdhënieve ndërpersonale. Kështu mësuesit me arsim të mesëm e të përfshirë gjerësisht në praktikat 

profesionale kanë vlerësim mesatar pak më të lartë për marrëdhëniet ndërpersonale se ata me arsim të 

nivelit të masterit. Edhe pse diferenca është vetëm 0.1 përqind në mesataret e vlerësimit ajo është 

statistikisht domethënëse.  

Me nota tepër pozitive mësuesit vlerësojnë edhe 

kontributin e tyre në shkollë si brenda orës së mësimit dhe 

jashtë saj, si në rolin e edukatorit ashtu edhe në angazhimet 

administrative e pedagogjike. Domethënia statistikore edhe 

në lidhje me këtë aspekt të vetëvlerësimit lidhet me nivelin 

arsimor të mësuesve. Mësuesit me arsim të mesëm duken 

se kanë më pak për të kontribuar në shkollë në krahasim me 

ata me nivel të arsimit pasuniversitar që lidhet në fakt edhe 

me angazhimin e kufizuar që kanë mësuesit e praktikës 

profesionale në jetën administrative dhe pedagogjike të 

shkollës.  

Vlerësimet relativisht të larta dhe pozitive që mësuesit kanë 

rezervuar për veten bien në komponentin që merret me 

strategjitë e mësimdhënies dhe kjo është e dukshme për të 

gjitha shkollat. Po ashtu niveli i arsimit që zotërojnë 

mësuesit ndikon statistikisht në kompetencat lëndore dhe 

profesionale por edhe në marrëdhëniet ndërpersonale. 

Kryesimin në të gjitha komponentët e vetëvlerësimit e kanë 

mësuesit e shkollës “Kolin Gjoka”.  Domethënia e këtij 

kryesimi siç tregohet edhe në kutinë studimore më sipër 

lidhet me jetëgjatësinë dhe suksesin e partneritetit dhe 

mbështetjes nga projekti S4J. Sigurisht që motivimi dhe 

angazhimi i stafit pedagogjik për rezultate dhe ndryshim 

është thelbësor dhe kryesor por trualli i zhvillimit 

profesional mbështetës krijuar nga projekti S4J ka zgjeruar efektin pozitiv dhe i ka bërë mësuesit si më të 

përgjegjshëm por edhe më të ndërgjegjshëm për rolin që kanë dhe vlerësimin kundrejt vetes.  

C. Teknikat dhe platformat digjitale 

Platforma “MësoVet”, një version i shqipëruar i platformës “Moodle” që përdoret globalisht e dendësisht 

për mësim të kombinuar brenda dhe jashtë klase njihet gjerësisht nga mësuesit që morën pjesë në 

sondazh ndërsa “kahoot” dhe “mentimetër” që lidhen kryesisht me vlerësimin rendiden në fund për nga 

njohja dhe përdorimi. Rezultatet e dala nga sondazhi në këtë kategori ndikohen shumë nga popullata e 

mësuesve pjesëmarrës që ndahet mes atyre që japin lëndë të karakterit të përgjithshëm e që filtrohen në 

përzgjedhje me mekanizmat që përdor ministria përgjegjëse për arsimin e përgjithshëm universitar dhe 

atyre që japin lëndë të karakterit profesional e që përzgjidhen nga ministria përgjegjëse për AFP.  

SHKOLLA KOLIN GJOKA DHE KRYESIMI NË 

VETËVLERËSIM. 

Analiza e variancës ANOVA tregoi 

ndryshime domethënëse statistikore në 

kompetencat lëndore dhe profesionale 

mes mësuesve të angazhuar në 

shkollën “Kolin Gjoka” dhe atyre në 

shkollat “Kristo Isak” dhe “Ali Myftiu”. 

Të parët e vlerësojnë veten më lart dhe 

e ruajnë këtë nivel të lartë të 

vetëvlerësimit edhe në lidhje me 

marrëdhëniet ndërpersonale kur 

krahasohen me mësuesit e angazhuar 

në shkollat “Stiliano Bandilli” dhe sërish 

“Ali Myftiu”.  

Kryesimi i renditjeve për vetëvlerësim 

nga shkolla “Kolin Gjoka” duhet parë i 

lidhur ngushtë me faktin se kjo është 

shkolla me partneritetin më jetëgjatë 

me projektin S4J. Ky partneritet dhe 

mbështetje në shkollën “Ali Myftiu” 

është në fazat e para. 
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Kjo shpjegon lehtësisht nivelin e lartë të zotërimit të platformave për rrjetëzim social si “WhatsApp”, apo 

“Facebook” por edhe të programit të bërjes së prezantimeve “Power Point” të Microsoft-it dhe nivelin e 

ulët për CISCO, skemat e ndryshme, diagnostikimet dhe teknika të tjera tepër të profesionalizuara. 

Vlerësimet janë më të larta për perceptimin e produktivitetit dhe njohjes së teknikave se sa për ato të 

platformave digjitale. Këto të fundit për t’u përdorur dhe për t’u perceptuar si efektive duhet të plotësojnë 

më shumë kushte infrastrukturore, trajnime të thelluara, kohë në dispozicion si edhe mbështetje e 

ndihmë për nxënësit për të kapërcyer vështirësitë e para të përdorimit të tyre.  

Kur shpeshtësia e përdorimit të teknikave dhe platformave vihet në raport me aksesin, dhe perceptimin 

për produktivitetin analiza e korrelacionit bëhet domethënëse në pikëpamjen e nivelit të zotërimit të tyre 

dhe përdorimit në orën e mësimit. Kjo përsëritet në raportin mes perceptimin për produktivitetin dhe 

përdorimin dhe të çon në përfundimin e ndërmjetëm se besimi që mësuesit kanë se një platformë apo 

teknikë e caktuar ndikon në arritjen e objektivave mësimorë i shtyn ata ta përdorin atë teknikë apo 

platformë.  

Analiza e variancës ANOVA, e përdorur edhe në këtë seksion të pyetësorit për të kuadruar ndryshimet 

mes grupeve sjell në dukje një paradoks sepse janë mësuesit me arsim të mesëm ata që përdorin më 

shumë teknika dhe platforma digjitale. Lista e cila iu paraqit grupit të mësuesve përfshinte teknika dhe 

platforma digjitale specifike e të lidhura ngushtë me drejtimet e ndryshme profesionale dhe grupi i 

angazhuar në praktikat profesionale ku më së shumti përdoren edhe teknikat sigurisht që duhet të 

dominojë përtej dallimit të nivelit arsimor. Ajo që tregon qartë analiza e variancës në këtë rast është se 

prakticiteti i mësimdhënies lidhet ngushtë e detyron përdorimin e teknikave dhe platformave digjitale.   

D. Metodat e mësimdhënies 

Mosha mesatare e mësueseve pjesëmarrëse në sondazh është 41 vjeç dhe ajo e mësuesve 45 vjeç. Ky fakt 

është domethënës në lidhje me kohën e formimit akademik. Koha që shumica e mësuesve kanë qenë 

duke ndjekur studimet e mesme apo edhe te larta përkon me fillimin e tranzicionit politik shqiptar që u 

shoqërua me mungesa të shumta dhe ndryshime të mëdha që patëm ndikim të drejtpërdrejtë në proceset 

arsimore. Mungesa e theksuar e teksteve si rezultat e daljes nga përdorimi të teksteve të politizuara, 

mungesa e fondeve për të shtypur tekste të reja, detyroi shumë mësues që gjatë dekadës së fundit të 

shekullit të kaluar të mbështeteshin në transmetimin e njohurive përmes diktimit të materialit të tekstit 

në klasë apo fotokopjimit të shënimeve që u shpërndaheshin më pas nxënësve. Kjo periudhë fuqizoi 

shumë teknikën e diktimit dhe studimit bazuar në shënime duke kufizuar mundësitë e nxënësve për të 

shfletuar literaturë dhe materiale të tjera jashtë orës së mësimit.  

Një gjë duket të jetë e sigurt në lidhje me metodat që përdoren për mësimdhënien në këto 10 shkolla: ato 

(metodat) dhe përdoruesit e tyre kanë hyrë me siguri në udhën që të çon drejt përdorimit solid të 

metodave bashkëkohore, por është ende herët për metodat digjitale edhe pse situata e karantinës për 

shkak të COVID-19 e hapi trasenë edhe për zhvillimin dhe përdorimin e këtyre metodave. Metodat e 

kombinuara të mësimdhënies me procese digjitale vlerësohen si efektive në 60% të rasteve dhe 

demonstrimi me shembuj praktikë konsiderohet si efektiv ose shumë efektiv në 90% të përgjigjeve. Dy 

metoda të mësimdhënies që do të ndikonin drejtpërsëdrejti në hapjen e AFP-së drejt komunitetit të 

biznesit dhe mësimit dual – vizitat studimore dhe orë mësimore me përfaqësues të biznesit nuk janë parë 
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si të përshtatshme nga mësuesit, të cilët i vlerësojnë vizitat studimore si të papërshtatshme në 61% të 

rasteve dhe të ftuarit nga biznesi i shohin si të papërshtatshme në 53% të rasteve.  

Analiza konfirmon me korrelacion, një përfundim logjik: sa më shumë perceptohet një metodë si efektive 

aq më shumë ka predispozicion për ta përdorur atë në shpjegim dhe në orën e mësimit. Korrelacioni është 

i moderuar në rastet kur mësuesi shpjegon e nxënësi dëgjon  dhe metodën që e vë nxënësin të drejtojë 

mësimin. Korrelacioni bëhet i fortë kur mësuesin vlerësonin dy metoda (klasike) të mësuarit në mënyrë të 

pavarur dhe mbajtja e shënimeve në klasë /diktim. Korrelacioni i lartë mund të shpjegohet edhe me faktin 

se këto të dyja janë metoda të njohura mirë e me ekspozim të lartë që kanë sjellë një brendësim të këtyre 

metodave duke e bërë gati të natyrshëm përdorimin e tyre. Këto metoda konsiderohen edhe efektive kur 

mësuesi e nxënësit përballen me mungesë tekstesh 

mësimore, mungesë literature, baze materiale dhe sigurojnë 

minimumin e domosdoshëm të shkëmbimit të informacionit 

për të krijuar njohuri themelore për një lëndë të caktuar.  

Perceptimi për efektivitetin e metodës ndikon në rritjen e 

shpeshtësisë së përdorimit megjithatë për shumicën e 

metodave marrëdhënia mes perceptimit për efektivitetin e 

metodës mësimore dhe shpeshtësisë së përdorimit të saj 

është e dobët dhe e moderuar. Vetëm për dy metodat 

klasike të lartpërmendura marrëdhënia është e fortë. 

Perceptimi pozitiv për një metodë nuk përkthehet 

menjëherë në përdorim efektiv të saj.  

Mësuesit me më pak përvojë në mësimdhënie ishin më të 

predispozuar për të përdorur më shumë të paktën dy prej 

metodave klasike të mësimdhënies si shkrimin e diktim në 

klasë dhe punë e pavarur e nxënësve ndërkohë që vlerësonin 

më shumë edhe metodën bashkëkohore, mësimi drejtohet 

nga nxënësit. Edhe niveli I kualifikimit të mësuesve nxori 

rezultate të ngjashme.  

Të dhënat sipas moshës treguan që mësuesit me më shumë se 5 vite eksperiencë e deri në 16 vite ishin 

ata që kishin sjellje më vitale, përdornin metodat bashkëkohore më shumë ndërkohë që vlerat mesatare 

uleshin disi pas 16 vite përvojë që mund të jetë një tregues për mënyra të reja motivimi për mësuesit që 

kanë shumë vite në profesion, dhe që mund të përballen me konsumimin profesional. 

Mësuesit e moduleve të praktikës përdornin më shumë metoda bashkëkohore të mësimdhënies sidomos 

krahasuar me ata të formimit të përgjithshëm. Një shpjegim mund të ishte fakti që metodat e listuara 

ishin lehtësisht më të përdorshme në modulet e praktikës, ndërkohë që mësuesit e praktikës janë mësues 

me arsim te mesëm ose me bachelor që janë më pak të ekspozuar me metodologjitë tradicionale e klasike 

të mësimdhënies dhe në kushtet e mungesës së modeleve janë më të hapur ndaj metodave të reja.  

Të dhënat gjithashtu treguan se rritja e nivelit të kualifikimit formal nga mësues specialist në mjeshtër, 

sillte ndryshime domethënëse në përdorimin e disa prej metodave. Perceptimi për metodën fitohet 

Diktati i diktimit 

Siguria që mësuesit ndjejnë në 

përdorim e metodës së mbajtjes së 

shënimeve në klasë lidhet me 

mungesën e përvojës në mësimdhënie 

e për pasojë edhe mungesën e 

ekspozimit me metoda të reja. 

Mësuesit që mbajnë titullin e mjeshtrit 

e vlerësojnë më së paku diktimin në 

lidhje me efektshmërinë. Kjo tregon se 

diktatit të diktimit një mësues i 

largohet kur fiton përvojë në punë dhe 

kur rritet profesionalisht e vë në 

praktikë metoda e tjera mësimore. 

Krijimi i sigurisë në mësimdhënie dhe 

përdorimi efektiv I metodave do kohë 

dhe përvojë e cila mund të sigurohet 

me anë të trajnimeve të vazhdueshme 

dhe shkëmbimeve profesionale.  
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përmes trajnimeve, shkëmbimeve profesionale dhe shfletimit të literaturës si on-line ashtu edhe asaj të 

botuar. Shpeshtësia e kurseve profesionale e integruar me nevojat metodologjike që ka arsimi profesional 

do të rezultonin në ekspozim dhe njohje më të mirë të metodave dhe për pasojë edhe në përdorim më 

efektiv të tyre.  

E. Instrumentet dhe teknikat e vlerësimit 

 Gjërat e reja dhe që nuk njihen mirë përballen me më shumë rezistencë e më pak përdorim nga ana e 

mësuesve pjesëmarrës në sondazh. Zgjidhja e ushtrimeve, lista e kontrollit, testet e kontrollit me shkrim 

dhe detyrat e shtëpisë janë teknikat më të vlerësuara nga mësuesit që e masin saktë dijen e nxënësve. Më 

pak mësuesit vlerësonin vlerësimin nga bashkëmoshatarët testimet me pyetje të mbyllura, pyetje e 

vërtetë e gabuar, vlerësime në grup, vetëvlerësimi etj. Ndërkohë vlerësimi nëpërmjet portofolit, vlerësimi 

I bashkëmoshatarëve, lista e kontrollit narrative, zgjidh ushtrimin ishin të papërshtatshme për lëndët që 

ofronin për rreth 10% të mësuesve edhe pse në teknikat e vlerësimit të arsimit të përgjithshëm këto 

teknika janë bërë të detyrueshme.  

Analiza e korrelacionit tregoi një marrëdhënie të dobët për disa teknika dhe të moderuar për disa të tjera 

mes perceptimit të mësuesve për saktësinë e teknikës dhe shpeshtësisë së përdorimit të saj. Sigurisht që 

një sërë teknikash nuk mund të kenë frekuencë të lartë përdorimi nisur dhe nga natyra e tyre si p.sh. 

testet e kontrollit dhe disa të tjera janë më të lidhura me tipologjinë e lëndëve që mësuesit japin. Ndërsa, 

analiza e ANOVA-s me grupe të ndryshme mësuesish tregoi se vitet e eksperiencës, niveli I kualifikimit, 

arsimi dhe sidomos tipi I lëndëve që mësuesit ofronin kishte rëndësi në përdorimin e teknikave të 

vlerësimit, të paktën për një pjesë të tyre.  

Mësuesit me më pak përvojë vlerësonin dhe përdornin më shpesh ngritjen në tabelë dhe vlerësonin si më 

të saktë teknikën e pyetjeve narrative si ese, përshkrime evidento dallimet, se mësuesit me përvojë më 

të gjatë. Të bien ë sy fakti që ka dhe një ndryshim të vogël në vlerë mesatare mes mësuesve me 6-16 vite 

përvojë dhe atyre me më shumë se 16 vjet. Ka një rënie të vlerës mesatare nga 0-5 vite tek 6-15 vite dhe 

një rritje të lehtë tek mësuesit me më shumë se 16 vite përvojë. Ky ndryshim është vënë re edhe në 

analizat në seksionet e mëparshme lidhur me metodologjinë e mësimdhënies.  

Përdorimi I pyetjeve narrative është gjithashtu I ndryshëm për mësuesit me nivel të ndryshëm kualifikimi, 

ku me rritjen e nivelit të kualifikimit ulet vlera mesatare që tregon shpeshtësinë e përdorimit të teknikës. 

Ndryshimet më të shpeshta u vunë re mes mësuesve që jepnin lëndë të ndryshme. Duket se teknikat e 

vlerësimit që përdorin mësuesit e lëndëve të formimit të përgjithshëm ndryshojnë disi nga teknikat e 

vlerësimit që përdorin më shpesh mësuesit e moduleve profesionale. Ndërkohë që mësuesit e lëndëve të 

formimit të përgjithshëm përdorin më shpesh testimet me pyetje të ndryshme, mësuesit e moduleve 

profesionale përdorin më shpesh vlerësimet në grup, vetëvlerësimet dhe listat e kontrollit.  

Këto të dhëna janë me rëndësi për të kuptuar jo vetëm dinamikat e organizimit të sistemit të vlerësimit 

por edhe për të kuptuar nevojat që mësues të ndryshëm kanë për tu zhvilluar edhe më tej. Diferencat 

gjithashtu tregojnë një skemë disi klasike të organizimit të mësimit veçanërisht në lëndët e formimit të 

përgjithshëm me teknika më tradicionale vlerësimi.  

F. Baza didaktike dhe përdorimi i pajisjeve 

Ka një lidhje të fortë dhe të drejtpërdrejtë mes aksesit, shpeshtësisë së përdorimit dhe perceptimit mbi 

produktivitetin e instrumenteve. Mësuesit kanë në përdorim të zakonshëm tabelën e zezë, tabelë të 

bardhë, mjete demonstrative, kompjuter dhe internet dhe më rrallë kanë printer 3D, tableta, “rack” për 
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kompjuterë, tabelë ndërvepruese dhe smart-tv.  Më tepër se gjysma shprehen pozitivisht për mundësinë 

e përdorimit të librave që ju duhen dhe gati 40% mbështeten në materialet mësimore që përgatitin vetë 

ose në materiale nga interneti dhe dokumente zyrtare. Aksesi bie ndjeshëm për materiale të punuara nga 

kolegët, ato të gjeneruara nga projekte të ndryshme dhe AKFPK.  

Krahasimi i vlerave mesatare të perceptimit për produktivitetin, aksesit dhe shpeshtësisë së përdorimit të 

pajisjeve të bazës mësimore, nxori në pah faktin që mësuesin vlerësojnë në mënyrë të moderuar ndikimin 

që ka aplikimi i këtyre pajisjeve në orën mësimore. Vlerat më të larta i merr perceptimi për produktivitetin, 

më pas aksesi dhe vlerat më të ulëta mesatare i kishte shpeshtësia e përdorimit të pajisjeve  didaktike.  

Pra pavarësisht se i vlerësonin si efektive përdorimin e tyre në orën e mësimit, dukej se aksesi i kufizuar 

pengonte përdorimin më të madh të tyre në orën e mësimit. Kjo u vërtetua edhe nga analiza e 

korrelacionit që tregoi se aksesi ndaj pajisjeve kishte marrëdhënie të fortë pozitive me shpeshtësinë e 

përdorimit të tyre. Sa më shumë akses të kenë mësuesit në tabela ndërvepruese, pankarta, printer 3D, 

Smart TV, projector, tabelë të zezë dhe të bardhë aq më shumë shanse ka që ata ti përdorin këto mjete 

mësimore në orët e tyre mësimore. Edhe për pjesën tjetër të pajisjeve: mjete demonstrative, internet në 

klasë, klasë e kombinuar, tableta, kompjuter, smartfone aksesi është me rëndësi por vlera e korrelacionit 

është e moderuar. 

Ndërkohë që perceptimi për produktivitetin e pajisjes mësimore kishte korrelacion të moderuar në 

shpeshtësinë e përdorimit të saj. Marrëdhënie e fortë korrelacioni për materialet mësimore u vu re vetëm 

ndërmjet aksesit ndaj materialeve të kolegëve dhe shpeshtësisë së përdorimit të tyre. Në të gjithë mjetet 

e tjera mësimore u vu re një marrëdhënie e moderuar ndërmjet aksesit ndaj materialeve mësimore, 

perceptimit të ndikimit që ka përdorimi i tyre në produktivitetin e orës mësimore dhe shpeshtësisë së 

përdorimit të tyre. 

Mësuesit me përvojën më të gjatë në AFP, më  shumë se 16 vjet dhe ata me nivelin më të lartë të 

kualifikimit ishin mesatarisht më skeptik për ndikimin që kishte përdorimi i disa prej elementëve të bazës 

didaktike si materiale nga kolegët, materiale nga internet, printer 3D, klasa e mësimit e kombinuar, 

materiale nga internet etj.  

Ashtu si edhe në seksionet e mëparshme analiza e variancës tregoi se ndryshimet më të shpeshta ishin 

mes mësuesve që jepnin lëndë të ndryshme mësimore dhe më i dukshëm ky ndryshim është mes 

mësuesve që japin lëndë të formimit të përgjithshëm dhe atyre që japin module të praktikës profesionale.  

Mësuesit e lëndëve të formimit të përgjithshëm perceptonin si më produktiv përdorimin e teksteve 

mësimore bazë, krahasuar me mësuesit e lëndëve të tjera. Ndërkohë mësuesit e moduleve të praktikës 

profesionale vlerësonin mesatarisht si më produktive përdorimin e: Materiale të marra nga kolegë, 

Materiale të zhvilluara me ndihmën e projekteve të ndryshme, Projektor, Rack për rrjeta kompjuterike 

(CISCO). Të gjitha këto ndryshime ishin domethënëse mes tyre dhe mësuesve të lëndëve të formimit të 

përgjithshëm. Me mësuesit e lëndëve miks ndryshimi ishte më i vogël dhe jo domethënës, edhe pse vlera 

mesatare ishte pak më e lartë.  
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VI. Rekomandime përfudimtare 
 

Projekti Skills for Jobs ka punuar që nga viti 2017 për të krijuar terrenin e përshtatshëm për mësimdhënie 

të ndërthurur (blended teaching), një proces në të cilin të ora e mësimit e kalon kufirin e klasës dhe ku 

mësuesit dhe nxënësit zbulojnë hapësira e mundësi të reja për procesin mësimor duke vënë në përdorim 

teknologji (digjitale) dhe pedagogji më efektive e praktike për aftësimin profesional. Arritjet e bëra për të 

nxjerrë mësimin jashtë klasës dhe për ta afruar atë me realitetin e punësimit kanë vënë përpara shkollave 

të përfshira në projekt një sfidë që lidhet me aftësimin e mëtejshëm të mësuesve për të bërë hopin cilësor 

në mësimdhënien në shkollat profesionale.  

Praktikat e mësimdhënies dhe strategjitë e të të nxënit kanë një ndikim të madh në performancë. Për të 

kuptuar shkallën në të cilën teknikat e dobëta të të mësuarit në klasë pengojnë zhvillimin e nxënësve, ky 

studim analizoi: (i) strategjitë e kontrollit, shtjellimit, memorizimit dhe kuptimit të nxënësve në klasë; dhe 

(ii) si mësuesit i angazhojnë studentët, sigurojnë një klimë të përshtatshme disiplinore, menaxhojnë 

detyrat dhe i ndihmojnë studentët të lidhin njohuritë e tyre. Analiza e rezultateve të PISA në të gjithë 

botën zbulon se vlera më të larta të këtyre dy treguesve janë të nevojshme për të siguruar të mësuarit 

për të gjithë12Për më tepër, përqindja e mësuesve të kualifikuar (ata me arsim të lartë) në një shkollë 

ndikon pozitivisht në rezultatet e studentëve dhe në përdorimin e metodave moderne të mësimdhënies. 

Analiza paraqiti: (i) praktikat e mësimdhënies të përdorura në shkolla; dhe (ii) cilësinë e burimeve 

teknologjike; ndërsa (III) kontrollon për disa karakteristika individuale dhe kolegësh siç përshkruhet më 

parë. 

Identifikimi i të dhënave të krahasueshme me përvojat ndërkombëtare në AFP doli të ishte një sfidë dhe 

do të rekomandonim që studime si ky të bëheshin periodikisht për të mundësuar studime të shtrira në 

kohë, si edhe për të lejuar krahasime ndërkombëtare.  Të dhënat për AFP duhen parë edhe në raport me 

arsimin e përgjithshëm të mesëm veçanërisht për të kuptuar më mirë të dhënat që ky studim arriti të 

mbledhë për mësuesit.  

Studime të nuancuara e vlerësuese kërkimore që lidhen me përvojat specifike të mësuesve të AFP-së 

mbeten sfiduese edhe për faktin se literatura rrallë i trajton modelet dhe fushat e ndryshme që përfshin 

mësimdhënia në AFP. Për më tej do të ishte e udhës që studime të tilla vlerësuese të shtriheshin në të 

gjithë sistemin e AFP në Shqipëri si edhe të merreshin në konsideratë si modelet formale dhe ato jo-

formale të mësimin dhe trajnimit së bashku me rolin e aktorëve mësues e trajnues brenda secilit model.  

Një element tjetër i rëndësishëm që duhet trajtuar më thellësisht në studime të këtij lloji por edhe kur 

diskutohet cilësia e mësimdhënies dhe trajnimeve për mësuesit në AFP ka të bëjë me formimin profesional 

që i paraprin angazhimit të në AFP, sepse siç edhe del nga studimi sa më i lartë niveli i formimit profesional 

aq më të hapur janë mësuesit për përdorimin e metodave bashkëkohore të mësimdhënies. Angazhimi në 

AFP i ekspertizës më të mirë profesionale krijon mundësinë e lidhjes më efektive të shkollave profesionale 

me profesionistët dhe industritë në të cilat ato përgatisin nxënësit e tyre.  

Kjo në vetvete kërkon që AKAFPK në bashkëpunim me AKPA të zhvillojnë standardet / kompetencat për 

punësim si trajner/mësues në AFP të cilat krijojnë shtyllën kurrizore të procesit të rekrutimit dhe trajnimit 

 
12 (Gortazar, Kutner, & Inoue, 2014) 
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fillestar për AFP e që tejçohet në zhvillimin e vazhdueshëm profesional, vlerësimin dhe sigurimin e cilësisë. 

Standardet e punës duhet të përdoren gjatë gjithë karrierës për të drejtuar dhe strukturuar vlerësimin 

dhe proceset e zhvillimit. Zhvillimi i vazhdueshëm profesional duhet të jetë cilësor e jo thjesht i 

detyrueshëm dhe trajnimet që mësuesit ndjekin duhet të jenë të certifikuara e mundësisht të njohura 

edhe ndërkombëtarisht. Qasja drejt trajnimit apo formimit gjatë karrierës duhet modernizuar dhe të 

përfshijë mundësi mësimi në internet dhe në distancë, qasje modulare, krijimin e komuniteteve 

profesionale të të mësuarit dhe ndarje jo-zyrtare të informacioneve mes kolegëve si edhe krijimin dhe 

kurimin e platformave burimore në internet për mësuesit e AFP në gjuhën shqipe.  

Organizatat me karakter rajonal si SWISSCONTACT mund të luajnë një rol kyç këtu duke drejtuar 

përpjekjet e qeverive për të shmangur dublimin, për të përmirësuar efikasitetin dhe për të nxitur ndjekjen 

e standardeve më të larta rajonale të praktikës së trajnimit të vazhdueshëm veçanërisht kur barrierat 

gjuhësore nuk ekzistojnë.  

A. Politikë-bërje arsimore profesionale 

1. Vendosja dhe sigurimi i mekanizmave të qëndrueshëm të financimit për ndërtimin e kapaciteteve në 

të gjithë sistemin e AFP duke vënë në qendër të vëmendjes trajnimin e vazhdueshëm profesional gjatë 

karrierës si mësimdhënës në AFP dhe duke e lidhur si me kompetencat profesionale dhe me vlerat 

qytetare si gjithë-përfshirja dhe mos-lënia e asnjë nxënësi pas.  

2. Rritja e investimeve nga qeveria në zhvillimin e mësuesve dhe trajnerëve, si para hyrjes në AFP si 

mësues ashtu edhe për zhvillimin e vazhdueshëm profesional gjatë punës, duke i dhënë përparësi si 

cilësisë ashtu edhe trajnimeve bazuar në drejtimet specifike të studimit që përfshin AFP-ja.  

3. Duke qenë se lidhje me biznesin dhe jetën industriale dhe profesionale është jo e fortë duhen 

inkurajuar sektori bankar, sektori shërbimeve, OJQ-të dhe donatorët për të financuar trajnime për 

personelin e AFP-së të cilat janë të certifikuara dhe në përputhje me drejtimet e punës dhe 

programeve të tyre. 

4. Lidhje më të fortë mes trajnimit in-service me lëndët dhe profilet në të cilat janë të angazhuar 

mësuesit në procesin e mësim dhënies.  

5. AKAFPK duhet të bashkërendojë procesin e kreditimit të trajnimeve me ASCAP dhe mësuesve të 

lëndëve profesionale t’u lejohet mundësia të marrin trajnime edhe të karakterit të përgjithshëm në 

veçanti me teknikat mësimore të reja.  

6. Zhvillimi profesional i mësuesve duhet pasuruar edhe me elementet e mbështetjes së nxënësve në 

përzgjedhjen e karrierës së tyre profesionale në përputhje me aftësitë dhe mundësitë që ata kanë 

shfaqur ose kanë potencialin për të shfaqur në të ardhmen.  

B. Procesi i trajnimit për mësuesit në AFP 

7. Rekrutimi dhe trajnimi paraprak i mësuesve duhet të pasurohet me elementët e eko-sistemit të AFP-

së dhe të orientojë mirë mësuesit përfshi edhe ata të lëndëve me karakter të përgjithshëm për nevojat 

dhe pritshmëritë speficike të sektorit. 

8. Mësuesit e lëndëve të përgjithshme duhet të marrim trajnime specifike që lidhen me mësimdhënien 

në shkolla profesionale dhe veçanërisht për të ndërthurur mësim-dhënien me elemente praktike si 

vizita studimore dhe të ftuar në orën e mësimit.  
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9. Projekti Skills4Jobs duhet të vazhdojë punën për të zhvilluar programin e nisur me 10 shkolla në një  

program kombëtar për aftësimin digjital të mësimdhënësve në përputhje me kornizën evropiane të 

kompetencave për institucion arsimor digjital.  

C. Komuniteti i shkollave profesionale 

2. Bashkëpunimi ndërshkollor në kuadër të trajnimit të vazhdueshëm profesional veçanërisht kur 

shkollat kanë drejtime të njëjta apo të ngjashme duhet mbështetur nga institucionet përgjegjëse 

për AFP-në dhe inkurajuar me anë të njohjes me kredite të këtij procesi. 

3. Pasurimi i mëtejshëm i shkollave me bazë materiale e didaktike që mundësojnë mësim-dhënie 

efektive dhe që detyrojnë përqafimin e metodave hibride të mësimdhënies. 

4. Dialogu social për punësimin dhe dukuri të tjera që lidhen me AFP duhet përhapur dhe inkurajuar 

për të zhvilluar komunitete të qëndrueshme pranë shkollës por edhe për ta hapur shkollën si drejt 

komunitetit ashtu edhe biznesit.  
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VIII. Anekse 

1. Komente nga mësuesit 
Në komentet përmbyllëse lidhur me plotësimin e pyetësorit, mësuesit  kanë sjellë disa komente lidhur me 

vështirësitë që ata hasin për trajnimin profesional dhe sugjerime për zhvillimin profesional e rritjen e 

cilësisë së mësimdhënies.  

➢ Trajnimi i  vazhdueshëm i  mësuesve lidhur me metodat bashkëkohore të mësimdhënies (nuk janë 

të mjaftueshëm dhe produktive sa duhet trajnimet e detyruara me kredite) te kërkuara në bazë të 

udhëzimeve të MASR. 

➢ Pajisja e klasave/shkollave me internet, laborator informatike, tabela ndërvepruese, tablet, 

laptop, video-projektor janë nevoja të menjëhershme. Në vazhdimësi duhet menduar seriozisht 

dhe investuar në trajnime dhe infrastrukture për ofrimin e platformave on-line të mësimit për 

lëndët që mund të zhvillohen ë këtë formë. Besoj se në këtë mënyrë do të ndihmojmë shumë 

kryesisht nxënësit me rezultate të mira në të nxënë por dhe mësuesit. 

➢ Duhet te merret ne konsiderate përgatitja e nxënësve për të përdorur pajisje dhe aplikacionet për 

mësimin digjital pasi në njohjen time planet mësimore të TIK që zhvillohen në të gjitha nivelet e 

arsimit tonë nuk e kanë prioritet. 

➢ Për të rritur efektivitetin e orëve mësimore duhen më shumë materiale didaktike dhe bazë 

materiale sidomos për lëndët  profesionale. 

 

➢ Si mësues i  praktikave profesionale të drejtimit TIK, përveç një pjese të metodave të përmendura 

në pyetësor unë përdor shumë metoda interaktive për ta bërë mësimin më efektiv dhe tërheqës 

për nxënësit. Mendoj se dhe mësimi on-line të paktën në drejtimin TIK duhet të jetë më efektiv se 

në çdo drejtim tjetër.  

 

➢ Duhet të ketë kompjuterë në laboratore dhe të përditësim kurrikular  

 

➢ Pajisjet elektronike ndihmojnë ne një mësimdhënie dhe mësim-nxënie më efektive 

 

➢ Për lëndët profesionale tekstet janë të vjetruara 

 

 


