MËSIMI NË DISTANCË:

PRAKTIKAT MË TË MIRA
NGA SHKOLLAT PARTNERE TË
PROJEKTIT “AFTËSI PËR PUNË”
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Materiale mësimore
1. Hartimi i materialeve të larmishme mësimore
digjitale në platformën MësoVET
Lënda:
Bazat e sipërmarrjes
Mësuesi:
Ermira Mani
Shkolla:
“Hamdi Bushati”, Shkodër

Tashmë nxënësit kanë
mundësi të ndjekin mësimet
online pa pasur nevojën e një
teksti bazë dhe pa praninë e
mësuesit.

Konteksti
Duke u nisur nga situata e krijuar si rrjedhojë e
pandemisë COVID-19 dhe ndërprerjes së mësimit
në kushte fizike në ambientet e shkollës, lindi si
domosdoshmëri gjetja e mënyrave alternative për
vazhdimësinë e mësimit. Zhvillimi i mësimit online
në kushte jo shumë të favorshme ishte sfida e parë
me të cilën duhej të përballeshim. Në një kohë
shumë të shpejtë u morën masa për përgatitjen
e temave të pazhvilluara duke iu përshtatur
kushteve të distancimit social. Megjithatë, prioritet
iu dha maturës shtetërore. Një ndihmë e madhe
në këtë proces ishte dhe pasurimi i platformës
digjitale MësoVET, zhvilluar nga projekti “Aftësi
për Punë”, me një shumëllojshmëri materialesh
mësimore. Një ndër këto lëndë është edhe “Bazat
e sipërmarrjes”. Brenda një periudhe të shkurtër
kohore u mundësua hartimi i materialeve digjitale
të llojeve të ndryshme, si: materiale narrative,
PowerPoint, video mësimore, skema të ndryshme,
reste studimi, kuize, etj., me qëllim përdorimin sa
më efikas të tyre nga mësuesit si dhe nga nxënësit
e niveleve të ndryshme.
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Rezultatet e të nxënit
Nxënësi kupton nevojën për menaxhimin
e personelit.
Mëson të menaxhojë stafin profesional
duke promovuar talentet dhe duke zhvilluar
mundësitë e karrierës.
Dallon konceptet dhe mjetet e nevojshme
për vendimmarrjen në biznes.
Kupton nevojën e vlerësimit të tregut dhe
dobisë së marketingut në biznes, si dhe
mënyrën për të arritur objektivat e tij.
Kupton konceptet financiare dhe mjetet e
përdorura për menaxhimin financiar.
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2. Hartimi i materialeve mësimore digjitale të
një lënde

Organizimi i punës dhe komunikimi
Procesi i hartimit të materialeve nisi me ndarjen e temave për secilin, duke mbajtur më pas një komunikim dhe
bashkëpunim të vazhdueshëm me njëri-tjetrin, si me grupe në Whatsapp, komunikime telefonike apo email.
Përditësimi dhe ndarja e materialit për të marrë mendimet e secilit ka bërë që temat në materialin përfundimtar
të jenë në harmoni me njëra- tjetrën; edhe pse mësuesit kanë punuar individualisht dhe vijnë nga shkolla dhe
rajone të ndryshme.

Diversifikimi i materialit

Lënda:
Sjellje sipërmarrese / Bazat e sipërmarrjes
Mësuesi:
Ermira Mani, Dorina Dudi, Alma Ferhati, Mirela
Sarja
Shkolla:
“Hamdi Bushati”, Shkodër,
“Kolin Gjoka”, Lezhë
“Teknike Ekonomike”, Tiranë
“Salih Çeka”, Elbasan

Realizimi i procesit
“Sjellje sipërmarrëse” është një lëndë materiali
bazë i së cilës është hartuar me reformën
e arsimit të mesëm në Shqipëri gjatë viteve
2009-2013 nga vetë mësuesit. Si fillim,
gjetja e materialeve ishte shumë sfiduese,
megjithatë mësuesit arritën të redaktonin
një material që më pas u përdor nga shkollat
e arsimit profesional. Duke dhënë mësim
prej vitesh në këtë lëndë, ata e pasuruan në
kohë këtë material. Ndërkohë, edhe ftesa
nga projekti “Aftësi për Punë” iu përshtat
nevojave të mësuesve, pasi iu dha mundësinë
të hartojnë një material me informacion më
të gjerë e të larmishëm, duke përfshirë video
dhe materiale të tjera ilustruese.
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Teknologjia nuk duhet parë
si një sfidë, por një mundësi e
mirë dhe ndihmuese
në procesin e punës.

Sfidat
Projekti “Aftësi për Punë” i krijon mësuesit hapësirë
dhe i jep dorë të lirë në hartimin e një materiali
interaktiv për të përcjellë dijen. Kjo është një
mundësi shumë e mirë për mësuesit dhe nxënësit,
por në të njëjtën kohë ka edhe sfidat e veta.
Mundësitë e shumta të përzgjedhjes dhe dëshira
e mësuesit për të përfshirë të gjithë materialin
që ai zotëron mund të krijojë efektin e kundërt
tek nxënësi. Larmia dhe informacioni i ardhur në
forma të ndryshme rrezikon të mbingarkojë lëndën
dhe të çorientojë nxënësin. Kjo çështje duhet
trajtuar me kujdes nga mësuesit; më konkretisht
grupi i punës është munduar të filtrojë materialin
duke përdorur aq material sa duhet për kohën që i
lejohet një çështjeje të caktuar. Këtë gjë e arritën
duke zgjedhur materialin të cilin e konsideruan si
më të përshtatshëm dhe tërheqës për nivelin dhe
moshën e nxënësve.
Mungesa e infrastrukturës dhe internetit tek
nxënësit e ka detyruar grupin e punës që ndonjëherë
të mos përdorë video me shumë MB. Ata janë
munduar të gjejnë dhe të përkthejnë në shqip
video shumë të shkurtra që nuk i kalojnë 15-20
sekonda dhe që shpjegojnë konceptet në mënyrë
të përqendruar por interesante për nxënësit.

Mësuesit e grupit të punës vijnë nga një eksperiencë e gjatë dhe janë trajnuar nga ekspertë të huaj dhe
shqiptarë. Ata janë munduar të sjellin ekspertizën e tyre dhe literaturë të huaj në fushën e sipërmarrjes, si
dhe veprimtari të shumëllojshme. Materiali është pasuruar edhe me video, fillimisht në gjuhën angleze që më
pas është përkthyer. Gjatë procesit të hartimit, në fokus kanë qenë jo vetëm veprimtaritë teorike por edhe ato
praktike në lidhje me sipërmarrjen, në mënyrë që materiali të jetë sa më i thjeshtë, i kuptueshëm dhe i larmishëm
për nxënësit. “Fleksibiliteti në mënyrën e të punuarit dhe të mësimdhënies, përfshirja e formave novatore në
mësimdhënie dhe dëshira për përdorimin e teknologjisë janë çelësi i suksesit të një mësuesi. Teknologjia nuk
duhet parë si një sfidë, por një mundësi e mirë dhe ndihmuese në procesin e punës”, shprehen mësueset.

Impakti në të nxënë
Informacion lehtësisht i aksesueshëm nga të gjithë
Në momentin kur materiali bëhet i aksesueshëm në platformë, mësuesit janë munduar ta
ndajnë nëpërmjet kanaleve të ndryshme me të gjithë kolegët në rang vendi që e japin këtë
lëndë. Kjo bëhet jo vetëm nga dëshira e mësueseve për të vënë në dispozicion informacionin
tek palët e interesuara, por edhe nga avantazhet që sjell si për mësuesit edhe për nxënësit,
sidomos gjatë periudhës së pandemisë ku mësimi online është bërë i domosdoshëm. Mundësia
e aksesimit të materialit online pa pagesë është një pikë e fortë dhe shumë e rëndësishme.

Rritja e interesit dhe angazhimit të nxënësve
Përpos vështirësive në përzgjedhjen dhe hartimin e një materiali interaktiv, impakti pozitiv që ai
ka në momentin që prezantohet tek nxënësit është i padiskutueshëm. Digitalizimi i materialit
ka krijuar mundësinë që ai të përdoret jo vetëm në shkollë nga mësuesit por edhe në shtëpi,
në formën e mësimit të kombinuar ku nxënësi ndjek mësimet, lexon materialin paraprakisht,
dorëzon një detyrë apo bëhet pjesë e një diskutimi online. Mësimi i kombinuar i praktikuar
nga mësuesit që ndjekin këtë lëndë ka rezultuar efikas, pasi është vënë re rritja e interesit
të nxënësve si gjatë orës mësimore, ashtu edhe angazhimit të tyre jashtë orareve zyrtare në
shkollë. Mësuesit synojnë që gradualisht nxënësit të mësohen me idenë e mësimit sinkron
dhe asinkron.

Gjithëpërfshirje
Duke përdorur material interaktiv me video, diskutime online nëpërmjet padlet, kuize,
mentimetër, etj., mësuesit kanë arritur të ngacmojnë nxënësit duke i stimuluar të angazhohen
për të shprehur opinionin e tyre. Aksesimi i materialit si nga kompjuteri dhe nga celulari krijon
mundësinë e një përfshirjeje më të gjerë dhe fleksibilitet në orën dhe vendin e përdorimit të
materialit.
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Platformat digjitale
3. Hartimi i materialeve mësimore digjitale të
një lënde
Lënda:
Praktikë profesionale,
drejtimi TIK
Mësuesi:
Juljan Kasapi
Shkolla:
“Salih Çeka”, Elbasan

Mësimi online në degën TIK
është i realizueshëm dhe
është zgjidhja më e mirë
jo vetëm në periudhën e
karantinës.

Konteksti
Pandemia nuk i zuri të papërgatitur mësuesit e
nxënësit të drejtimit TIK të shkollës “Salih Çeka”.
Për të realizuar shpjegimin e prezantimeve praktike
në kabinet, mësues Juljani ka përdorur shpeshherë
platforma të cilat i shfrytëzoi edhe për mësimin
në distancë. Këto platforma kanë mbështetur
komunikimin, shpërndarjen e materialeve si dhe
mjetet e vlerësimit të procesit mësimor.
Megjithatë, përveç njohjes së platformave, e
rëndësishme është dhe cilësia e shpjegimit dhe
rritja e përqendrimit të nxënësve. Mësuesi duhet
t’i japë rëndësi komunikimit online me video ose
audio për të rritur interesin e nxënësit. Në varësi
të çështjeve apo veprimtarive që trajtohen, fokusi
duhet të jetë tek procesi dhe tek përmbajtja, më shumë sesa tek prania virtuale e mësuesit.
E vetmja pengesë që mësues Juljani ka hasur gjatë punës së tij ka qenë prania online e nxënësve.
Duke marrë parasysh domosdoshmërinë që ka drejtimi TIK për pajisjen me infrastrukturë digjitale, u
bënë përpjekje të shumta që 80-90% të nxënësve të klasave ku ai jep mësim të merrnin pjesë online.
Megjithatë, për module si “Rrjetet kompjuterike” nuk mjafton një simulator kompjuterik, por është shumë
e rëndësishme edhe praktika.
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Realizimi
Procesi i mësimdhënies u realizua duke përdorur platformën e komunikimit online Zoom, e cila u erdhi në
ndihmë mësuesit dhe nxënësve jo vetëm për komunikimin e veprimtarive që do të kryeshin, por edhe për
t’i prezantuar ato. Gjatë komunikimit online, nxënësve u jepej hapësirë për të bërë pyetje dhe për të punuar
në mënyrë të pavarur. Më pas, secili nxënës prezantonte nëpërmjet funksionalitetit share screen në Zoom
punën e tij dhe praktikonte në mënyrë të mbikqyrur.
Për ndërveprimin në distancë mësues Juljani përdori grupet në Whatsapp, ku merrte feedback apo pyetje
nga nxënësit dhe atje diskutonin problematikat që hasnin më shpesh. Në lidhje me vlerësimin e nxënësve,
ai mori parasysh prezantimet që realizonin në Zoom. Gjithashtu, ai përdori edhe platforma të tjera për të
kryer testime online, siç janë Kahoot dhe Socrative, dhe në raste të veçanta edhe MësoVet dhe Google
Forms.

Impakti në të nxënë
Duke qenë se nxënësit e
drejtimit TIK kanë qenë të
ekspozuar me përdorimin e
këtyre platformave prej disa
vitesh, nuk u vu re vështirësi
e theksuar gjatë mësimit
online. Rrjedhimisht prezenca
e nxënësve në orën e mësimit
online ishte e lartë. Ajo që
ndryshoi ishte kuptimi i
domosdoshmërisë së përdorimit
të tyre. “Megjithatë, mësimi
online në degën TIK është
i realizueshëm dhe është
zgjidhja më e mirë jo vetëm në
periudhën e karantinës”, thotë
mësues Juljani.

Materialet mësimore
të përdorura
nga mësuesi
Aplikacionet /
platformat më të mira
të përdorura

Materiale
PDF

Microsoft
Powerpoint

Website

Platforma
MësoVet
(asinkron + sinkron)

Google
Classroom
(asinkron)

Zoom
(sinkron)

Cisco
NetAcad

SoloLearn

W3Schools

Video

Platforma të tjera
CodeAcademy

Youtube
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Rezultatet e të nxënit

4. Përdorimi i platformave digjitale për realizimin
e mësimit online

Çfarë kompetencash profesionale fiton nxënësi?

Mëson të organizojë vendin e punës.
Mëson të bejë përzgjedhjen e materialeve, veglave dhe pajisjeve të punës.
Mëson të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës.
Mëson të zbatojë standardet e profesionit.
Mëson të prezantojë përdorimin e editorëve vizualë dhe mjeteve që ato ofrojnë për zhvillim faqesh dinamike
profesionale.

Lënda:
Praktika profesionale

Mësimi online krijoi baza
për një komunikim të hapur
mes nesh, gjë që nuk ndodh
shpesh në arsimin tradicional.

Mësuesi:
Lorena File
Shkolla:
Industriale “Pavarësia”,
Vlorë

Mëson të kryejë llogaritje të thjeshta ekonomike për proceset që lidhen me veprimtarinë për zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e faqeve të internetit.
Mëson të komunikojë në përputhje me rregullat e etikës profesionale.

Realizimi

Mësuese Lorena ka përdorur disa platforma për mësimin online gjatë
periudhës së pandemisë:

Konteksti
Mësimi në distancë ka ndryshuar mënyrën se si
mësuesit dhe nxënësit e perceptojnë mësimdhënien
dhe mësimnxënien. Ai krijon mundësi edukative,
duke i lejuar nxënësit të mësojnë në ambiente më
të përshtatshme si dhe në kohën e lirë. Këto efekte
u vunë re edhe nga mësuese Lorena gjatë mësimit
në distancë. Ishte interesant fakti se pavarësisht
vështirësive në një situatë që nuk e kishin hasur më
parë, mësimi online ndryshoi marrëdhëniet ndërmjet
mësuesve dhe nxënësve. Ai krijoi baza për një
komunikim të hapur mes tyre, gjë që nuk ndodh shpesh
në arsimin tradicional.

MësoVet

Materialet e krijuara dhe kurset
e hapura në platformë kanë
qenë një ndihmë shumë e
madhe, si për nxënësit edhe për
mësuese Lorenën. Shpeshherë,
edhe pse disa nxënës nuk kanë
pasur mundësinë që të jenë të
pranishëm gjatë një ore, kanë
aksesuar platformën në një
moment të përshtatshëm për
ta dhe kanë dorëzuar detyrat.
Rezultatet e tyre ishin shumë
të kënaqshme dhe mësuesja

Google
Classroom

Zoom

ka parë progres në momentin e
vlerësimit.
Ajo çfarë ishte interesante gjatë
periudhës së mësimit online ishin
takimet në Zoom, të kërkuara nga
vetë nxënësit. Në këtë mjedis
virtual ata bashkëbisedonin për
temat që i kishin studjuar në
platformën MësoVET. Ndërkohë,
aplikacioni Whatsapp ka rezultuar
efikas në konsultimet private në
rastin kur nxënësit kanë hasur
paqartësi që nuk i konsideronin të

WhatsApp

rëndësishme për t’i diskutuar në
grup.
Vlerësimi i nxënësve është bërë
mbi bazën e shënimeve dhe
vlerësimeve që mësuese Lorena
ka mbajtur në regjistrin elektronik
gjatë periudhës së mësimit online.
Ajo i ka zhvilluar testimet për
lëndët në platformën MësoVET,
e cila e ka ndihmuar shumë edhe
për të vlerësuar nxënësit gjatë
periudhës së mësimit online.

Impakti në
të nxënë
Përmirësim i aftesive
digjitale të
nxënësve
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Pasurim i procesit
me forma të reja
(video, simulime, etj.)

Nxitje e punës
së pavarur
të nxënësve

Rritje e pjesëmarrjes
aktive të nxënësve
dhe prindërve

Nxënësit mësuan se
si të përdorin internetin
për të marrë dije

15

Realizimi i procesit mësimor
5. Të mësuarit në distancë me bazë projekti
Lënda: Sjellje
sipërmarrëse
Klasa: XIII
Mësuesi: Mirela Sarja

Mësimi online funksionon nëse
veprimtaritë janë aktive, të
mirëmenduara dhe nëse nxënësve u
ofrohet mbështetja e duhur.

Shkolla: “Salih Çeka”,
Elbasan

Çfarë kompetencash personale dhe
profesionale fiton nxënësi?

Rezultatet e të nxënit
Çfarë kompetencash të përgjithshme
fiton nxënësi?

Shpjegon planin e biznesit Canvas.
Argumenton rolin e përdorimit të tij.
Arrin të planifikojë një plan biznesi Canvas.

Zhvillon aftësitë komunikuese dhe
kreativitetin.

Metodologjia:
Projekt

Realizimi
FAZA 1
Parapërgatitja
(15 minuta)
Në këtë fazë krijohet
hapësira për pyetje dhe
diskutime rreth planit të
biznesit.
Si e kuptojnë nxënësit planin e
biznesit dhe cilat janë zërat e një
plani biznesi Canvas?
Pse është i nevojshëm përdorimi
i planit Canvas?
Si ideohet plani Canvas dhe cilët
janë komponentët e përfshirë në
të?
Cilët janë komponetët e
domosdoshëm dhe si duhet të
pasqyrohen ato?

Zhvillon aftësitë sipërmarrëse.
Respekton parimet e punës në grup dhe të
bashkëpunimit për arritjen e objektivave.
Arrin të vlerësojë dhe vetvlerësojë duke
përmirësuar dhe zhvilluar arritjet e tij.
Arrin një angazhim fizik, mendor dhe
emocional në kryerjen e detyrës në
kontekstin profesional, personal dhe
shoqëror.
Kontribuon në hartimin e planeve të
thjeshta të biznesit dhe kryen analizën e
lëvizjes së parave.
Kontribuon në hartimin e materialeve
informuese për ndërmarrjen dhe produktet
e saj.
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Koncepte
kryesore:
Plan biznesi
Plani i biznesit
Canvas
Zëra të planit të
biznesit

Duke u mbështetur në
përgjigjet e nxënësve mbi
planin e biznesit Canvas,
shënohen në tabelë
komponentët kryesorë të
modelit që është i njohur për
ta:
Segmentet e klientëve
Vlera e ofruar
Kanalet e shpërndarjes
Marrëdhëniet me klientët
Burimet e të ardhurave
Burimet kryesore
Aktivitetet kyçe
Partnerët kryesorë
Struktura e kostove

Veprimtaritë:
Diskutim idesh,
punë
në grupe,
hulumtim

Materiale të
nevojshme:
Kompjuter, internet
(pasi do të punohet
me platformën
MësoVET)

FAZA 2
Realizimi i aktivitetit
(45 minuta)
Ndarja e klasave në grupe të
cilëve u caktohet një veprimtari
biznesi;
Ndarja e detyrës - Hartimi i një
plani biznesi Canvas;
Shfrytëzimi i materialeve tek
platforma MësoVET ku është
përshkruar plani i biznesit Canvas
në mënyrë të detajuar;
Konsultimi në faqen “Filizat
e sipërmarrjes” në Facebook
me planet e biznesit të hartuara
nga nxënësit e viteve të
mëparshme;
Bashkëpunimi në grup për
të përcaktuar detyrat në bazë të
komponentëve, duke përshkruar
qëllimet me fjalë dhe vizatim;
Komunikimi i vazhdueshëm
i nxënësve me njëri-tjetrin
nëpërmjet platformave të
ndryshme, si Whatsapp ose
Facebook.

Koha:
90
minuta

FAZA 3
Reflektimi
Pasi nxënësit dorëzuan planin
paraprak të biznesit Canvas, bënë
një prezantim online në Zoom ku
grupet vlerësuan punën e njëritjetrit.

Impakti në të nxënë
Nxënësit u ndjenë të përfshirë
e të interesuar dhe kontribuan
në mënyrë aktive në procesin
e të nxënit, edhe pse gjithçka
zhvillohej online. Duke qenë
se detyra shtrihej në kohë,
nxënësit patën fleksibilitet në
komunikim me njëri-tjetrin në
orë të ndryshme, pa e ndjerë
vështirësinë e aksesit në internet.
Nxënësit mbajtën kontakt të
vazhdueshëm me mësuesen në
Whatsapp për pyetje apo sqarime.
Kjo siguroi një komunikim
të shpejtë dhe mbështetje
emocionale.
“Mësimi online funksionon
nëse veprimtaritë janë aktive, të
mirëmenduara dhe nëse nxënësve
u ofrohet mbështetja e duhur.
Kjo u sigurua nga materialet në
platformën MësoVET. Megjithatë,
jam ndjerë keq dhe e pafuqishme
për ata nxënës që për arsye
ekonomike janë ndjerë të
përjashtuar nga procesi mësimor”,
thotë mësuese Mirela.

17

6. Si ndihmon rasti i studimit për realizimin e
procesit mësimor
Lënda: Diagnostikimi
parregullsive në mjetet e
transportit
Mësuesi: Vojsava Delilaj
Shkolla: “Ali Myftiu”,
Elbasan

Angazhimi i shtuar ka krijuar mundësi
komunikimi cilësor e profesional,
shkëmbim experience dhe ndihmë të
ndërsjelltë mes mësuesve e nxënësve.

Realizimi
Mësuese Vojsava ka përdorur rastin studimor për një mësimdhënie cilësore. Rasti studimor ndihmon në
zgjidhje profesionale të problemeve, gjithëpërfshirje të nxënësve, zhvillimin e debatit, si dhe përfshirjen e
ish-nxënësve të shkollës dhe specialistëve të biznesit me përvojën e tyre. Rasti studimor publikohet më
parë në grupin e Facebook Auto2010 EL. Në këtë grup aktiv prej 10 vitesh, nxënësit bashkëpunojnë dhe
ndajnë përvojat online me synim rritjen e cilësisë së mësimdhënies e rezultateve sa më të larta të të nxënit.
Mësuesja e ka përdorur këtë mënyrë komunikimi për avantazhet që ka:

Konteksti
Ndërveprimi dhe reazimi i mësimit ishte një nga sfidat më të mëdha të mësimit në distancë. Për këtë,
mësuese Vojsavës i erdhi në ndihmë teknologjia. Kështu, krahas përgatitjes të skenarit të orës së mësimit
dhe të materialeve mësimore digjitale dhe multimediale (video, imazhe, krijimi i menti.com, faqe interneti,
rrjete sociale, etj.), përdorimi i metodave novatore të mësimdhënies, si: raste studimore, histori në lidhje
me temën apo punë në grup, ndihmoi që mësimi të zhvillohej me sukses dhe mësuesja të realizonte
qëllimet e saj.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi përshkruan parregullsitë kryesore në nyje e agregate, qarqe
elektrike/elektronike të ndryshme në mjetet e transportit.
Argumenton shkaqet dhe pasojat e parregullsive të ndryshme në
mjetet e transportit.
Gjykon për kontrollet e testet e nevojshme për riparim të parregullsisë
në mjetet e transportit.
Analizon rezultatet e testeve e kontrolleve të nevojshme për riparimin
e parregullsisë në mjetet e transportit.
Vlerëson mënyrën e riparimit të parregullsisë në mjetet e transportit;
Simulon një parregullsi (defekt) në nyje e agregate, qarqe elektrike/
elektronike të ndryshme në mjetet e transportit.
Përshtat njohuritë teorike me ato praktike në diagnostikimin e
parregullsive në mjetet e transportit.
Merr pjesë aktive e bashkëpunon në debatin e zhvilluar në orët e
mësimit.
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Këtë përvojë të suksesshme mësuese Vojsava e shfrytëzoi gjatë zhvillimit të mësimit në distancë. Falë
pyetjeve që shtronte për zgjidhje, rasti studimor i postuar në faqen e Facebook-ut ndihmoi në rritjen e
pjesëmarrjes, cilësisë së komunikimit, vlerësimit cilësor të nxënësve dhe në bashkëpunimin mes nxënësve e
mësuesve të shkollave partnere. Ky komunikim online tashmë publik rriti interesin e individëve të ndryshëm
të cilët kërkonin zgjidhje të parregullsive në mjetet e tyre të transportit, duke e publikuar problemin si një
rast studimor në këtë faqe.
Gjatë punës në grup, secili anëtar i grupit realizon pjesën që arrin të bëjë më mirë, duke shfrytëzuar
si njohuritë teorike dhe përvojën praktike. Këtë mësuesja e vlerëson si fillim përmes argumentimit të
shkaqeve e pasojave të defektit dhe më pas përmes gjykimit për testet e kontrollet e nevojshme të kryera
për një diagnostikim më të plotë nga nxënësit. Nxënësi vlerëson rezultatet e testeve apo kontrolleve të
kryera duke i krahasuar me të dhënat e manualit të servisit. Kështu, ai vlerësohet edhe për këtë aftësi
(përdorimi i programeve Autodata).

Impakti në të nxënë
Ka pasur një angazhim të shtuar nga ana e nxënësve, ish-nxënësve të shkollës, mësuesve, specialistëve
të fushës brenda e jashtë vendit nëpërmjet komunikimit profesional faqen Auto 2010 EL, ku postohen
rregullisht të gjitha materialet e mësimit online. Ka plot histori suksesi të këtyre viteve, ku ish-nxënës
të shkollës që janë vetëpunësuar u krijojnë mundësi të zhvillimit të praktikave profesionale nxënësve të
shkollës pranë biznesit të tyre, duke rritur kështu besimin e duke siguruar vazhdimësinë.
Angazhimi i shtuar ka krijuar mundësi komunikimi cilësor e profesional, shkëmbim experience
dhe ndihmë të ndërsjelltë mes mësuesve e nxënësve. Ai gjithashtu ka ndihmuar në afësimin e
nxënësve për t’u dhënë zgjidhje praktike problemeve pranë biznesit ku janë punësuar, si rezultat i aftësive
të marra gjatë zhvillimit të moduleve të praktikës profesionale. Njëkohësisht është rritur dëshira dhe guximi
i ish-nxënësve të shkollës për të menaxhuar e drejtuar një biznes të vetin, mbështetur e motivuar nga
njohuritë e shprehitë e marra në shkollë.
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7. Realizimi i mësimit online për lëndën e
matematikës
Lënda: Matematikë
Mësuesi: Brilanda Kraja
Shkolla:
“Hamdi Bushati”, Shkodër

Puna ime me nxënësit gjatë kohës së
pandemisë vërtetoi se matematika, si
çdo lëndë tjetër, mund të realizohet
edhe pa praninë e mësuesit.

Konteksti
Shumica e mësuesve dhe nxënësve e shohin lëndën e matematikës si një lëndë e cila nuk mund të realizohet
në mënyrë asinkrone. Megjithatë, puna e mësuese Brilandës me nxënësit gjatë kohës së pandemisë
vërtetoi se matematika, si çdo lëndë tjetër, mund të realizohet edhe pa praninë e mësuesit. Duke qenë se
mësimi në ambientet e shkollës u ndalua për shkak të pandemisë, mësuesja nisi të eksplorojë mënyrat më
efikase të mësimdhënies në distancë. Duke marrë parasysh kushtet fillestare shumë të vështira të mësimit
në distancë sidomos për përgatitjen e nxënësve të maturës shtetërore, përdorimi i platformës MësoVET
ishte ndihmë për realizimin e përsëritjes së kapitujve më të rëndësishëm të lëndës së zhvilluar për 4 vite.

Realizimi

Impakti në të nxënë

Procesi mësimor u bë i mundur me ndihmën
e videove të shkurtra në platformën MësoVET.
Këto video luajtën një rol shumë të rendësishën
në transmetimin e informacionit të përmbledhur
rreth veprimeve me numra, fuqive, figurave plane,
trupave etj. Nxënësve u vinte në ndihmë edhe
paraqitja e zgjidhjeve të ushtrimeve sipas kapitujve
kryesorë të lëndës. Përveç mësimnxënies
nëpërmjet videove dhe ushtrimeve, u përdorën
edhe lojërat matematikore për të ndihmuar
procesin mësimor dhe për të larguar stresin e
situatës.

Impakti ka qenë pozitiv, gjë që u pasqyrua në
rezultatin e maturës shtetërore. Rrethanat e
muajit mars ishin të pashpresa për të realizuar
procesin mësimor, pjesën e mbetur nga lënda
dhe përsëritjen për maturën shtetërore. Platforma
solli një dritë në fund të tunelit. Në fillim jo të
gjithë nxënësit e kishin mundësinë e ndjekjes.
Megjithatë, me kthimin në shkollë të maturantëve
në muajin maj, në sajë të infrastruturës që ofron
shkolla u bë e mundur që nxënësit të shihnin
videot. Më pas, diskutimi i rasteve të ndryshme
në grup solli një përvetësim më të shpejtë të
kapitujve të rëndësishëm. Nxënësit të cilët patën
mundësi të përdornin platformën kishin rezultat
shumë pozitiv në provim. Mësuese Brilanda ka
zhvilluar mësim edhe me nxënësit e klasës së
10-të, të cilët u ndjenë mjaft mirë gjatë përdorimit
të plaformës.

Pjesë e realizimit të mësimit ishin edhe projektet
e zhvilluara nga nxënësit për të vënë në praktikë
të njohurive të marra në lëndën e matematikës.
Projekti u realizua në formën e një plani biznesi,
ku nxënësit kishin mundësi të përdornin njohuritë
matematikore për të hartuar një pasqyrë
financiare të qartë duke përshirë shpenzimet dhe
fitimet. Gjithë ky proces do të niste patjeter me
studimin e tregut dhe hapësirat që ai krijonte për
idetë e tyre të biznesit.

“Unë jam shumë e kënaqur me projektet
që nxënësit prezantuan, pasi ata jo vetëm
që erdhën me ide novatore, por zhvilluan
dhe aftësitë e tyre digjitale. Disa nxënës
nuk kanë pasur mundësi më parë të
ekspozohet me teknologjinë. Megjithatë,
nga projektet e marra, kjo mangësi nuk u
vu re fare. Dua të theksoj se projekti më
i mirë ishte pikërisht nga një prej këtyre
nxënësve”, thotë mësuese Brilanda.
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8. Rritja e ndërveprimit të nxënësve nëpërmjet
përdorimit të forumit
Lënda: Marketing Digjital

Sfidat

Feedback-u ishte i menjëhershëm:
nxënësi merrte përgjigje në moment
dhe mësuesi maste njohuritë dhe dijet
e marra prej tij po në kohe reale.

Mësuesi: Zamira Shehaj
Shkolla:
Tregtare, Vlorë

Konteksti
Normaliteti i ri i diktuar nga virusi COVID-19
ndikoi në çdo aspekt të jetës, përfshirë
mësimdhënien dhe mësimnxënien. Në kontekstin
e ri të mësimdhënies online pati sfida të reja
që nuk ishin hasur më parë në mësimin ballë
për ballë. Sfida më e madhe ishte komunikimi
koherent dhe përfshirja aktive e nxënësve.
Për të zgjidhur këtë problem, një nga mënyrat
që mësuese Zamira zgjodhi ishte platforma
MësoVET. Në këtë mjedis virtual të të nxënit ka
një hapësirë diskutimi dhe shkëmbimi idesh në
formën e një forumi, ku mësuesi dhe nxënësi
mund të ndërveprojnë në kohë reale.

Mungesa e materialeve didaktike

Vështirësi në matjen e njohurive

Forumi është një nga mjetet që mësuese
Zamira përdori kryesisht në lëndën e
Marketingut Digjital. Vështirësia më e
madhe me këtë modul specifik ishte
mungesa e një libri të posaçëm ku nxënësit
të bazoheshin për të mësuar. Megjithëse ky
ishte një problem edhe para pandemisë, në
kontekstin e mësimit ballë për ballë puna
lehtësohej nëpërmjet analizimit e shpjegimit
të materialeve online nga ana e mësueses.

Fillimisht, lënda e Marketingut Digjital
në platformën MësoVET u mundësonte
nxënësve vetëm përdorimin e materialeve të
hedhura. Megjithatë, vështiresia qëndronte
në matjen e njohurive të nxënësve për
konceptet e caktuara.

Realizimi

Impakti në të nxënë

Me ndihmën e stafit të projektit “Aftësi për Punë” u krijuan
forume me grupe të ndara sipas klasave. Nxënësit u përshtatën
shumë shpejt me përdorimin e tyre.

Impakti i përdorimit të platformës ishte
rritja e efikasitetit së mësimnxënies.
Kjo formë komunikimi mes nxënësit
dhe mësuesit në platformë i afronte më
shumë të dy palët, duke iu përafruar
mësimit në klasë. Kjo e fundit ishte e
mundur pasi nxënësi mund të bënte
edhe pyetje gjatë studimit të leksionit
në platformë. Feedback-u ishte i
menjëhershëm: nxënësi merrte përgjigje
në moment dhe mësuesi maste njohuritë
dhe dijet e marra prej tij po në kohe reale.

Gjatë orës së parë ata
studjonin leksionin të cilin e
gjenin në platformë në lëndën
e marketingut.
Në orën e dytë diskutohej
në forum mbi mësimin, duke
analizuar terminologjinë si dhe
konceptet e reja.
Ora e tretë ishte kontrolli i
njohurive të reja me pyetje të
ndryshme, si dhe detyra që
nxënësit zhvillonin.

Për matjen e njohurive të nxënësve u hapën forume në formën
e chat-it për grupe të ndryshme nxënësish të ndarë sipas
klasave. Kjo formë e re komunikimi, e ngjashme me chat-in e
Whatsapp më të cilin nxënësit ishin mësuar të punonin gjatë
pandemisë, u përqafua menjëherë prej tyre dhe u kthye në
formën e vetme të komunikimit dhe zhvillimit të mësimit gjatë
kohës së pandemisë.
Pasi nxënësit kishin studjuar leksione të ndryshme në
platformë, në fund të orës i përgjigjeshin pyetjeve dhe
diskutonin me njëri-tjetrin dhe me mësuesin në forum. Një
avantazh tjetër që sillte ky funksionalitet ishte mundësia për
të ngarkuar foto, video, linqe të ndryshme për të pasqyruar
më qartë dhe në një formë më interesante punën e tyre,
pasi kjo lëndë është e lidhur ngushtë me format digjitale të
komunikimit.
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Realizimi

Mbështetje emocionale dhe
mësimdhenie
9. Praktika profesionale si një mënyrë për të
ofruar mbështetje psiko-sociale

Gjatë periudhës së pandemisë dhe mësimit online nxënësit e drejtimit “Tekstil-Konfeksione” u fokusuan në realizimin e
skicave me tematikë aktuale, punimeve me teknika të ndryshme, qëndisjeve, riciklimeve, punimeve në sende të ndryshme
dhe punimeve të personalizuara.
Mësuesja e praktikës iu dërgonte vazhdimisht materiale bashkëkohore me audio dhe video duke iu përmbajtur kurrikulës,
si dhe materiale shtesë nga Pinterest apo Youtube.
Të mësuarit online është sfidë më vete sepse gjendja ekonomiko-sociale nuk është në nivelet për të përmbushur nevojat e
nxënësve. Për t’i ndihmuar në proces, shkolla mundësoi bazën materiale për realizimin e praktikave profesionale në kushte
shtëpie. Në këtë këndvështrim, projekti “Aftësi për Punë” dhe bizneset partnere iu gjendën pranë duke i mbështetur për
plotësimin e nevojave të nxënësve për materiale.

Mësim Online

Lënda: Praktikë profesionale, drejtimi “Tekstil-Konfeksione”

(skica, qëndisje, riciklime
etj.)

Shkolla: “Hamdi Bushati”, Shkodër
Mësuesi: Rezeta Lesha

Mbështetje nga
mësuesja
(video, audio, Pinterest,
YouTube)

Ndihmë për
bazën materiale
nga shkolla dhe
bizneset partnere

Psikologe: Ertjola Lulaj

Impakti
Konteksti
Për shkak të karantinës, të mësuarit u transferua në mënyrë të
menjëhershme në mjediset e shtëpisë, gjë që kërkonte realizimin e
procesit mësimor online. Mirëqenia e shëndetit mendor të nxënësve
ishte një nga prioritetet e stafit të shkollës. Të rinjtë u gjendën papritur
të izoluar në shtëpi, larg shokëve dhe shkollës dhe të rrethuar në një
situatë ankthi e stresi të përgjithshëm.
Në psikologji, puna e dorës konsiderohet si një ndër strategjitë
kryesore të antistresit, pasi promovon rritje të vetefikasitetit dhe të
vetëvleresimit dhe ndihmon në shprehjen e gjendjes emocionale të
personit që e ushtron.
Duke njohur vlerat terapeutike të punës së dorës, psikologia e
shkollës bashkëpunoi me mësuesit e praktikës të drejtimit “TekstilKonfeksione” për ta përdorur praktikën profesionale që nxënësit t’i
shprehnin emocionet nëpërmjet qëndisjeve.
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Zhvillimi i praktikës profesionale në
kushte shtëpie ka shërbyer si strategji
efikase për menaxhimin e stresit,
ankthit, stresit post-traumatik si dhe në
menaxhimin e kohës.

Zhvillimi i praktikës profesionale në kushte
shtëpie ka shërbyer si strategji efikase
për menaxhimin e stresit, ankthit, stresit
post-traumatik si dhe në menaxhimin e
kohës. Vlen të theksohet edhe fakti që
nxënësit kanë qenë produktivë në këtë
periudhë të vështirë duke krijuar një rrjet
shitjesh online të produkteve të tyre me
mbështetjen e familjes, mësuesve dhe
shkollës. Kjo ka rezultuar një dritare e
suksesshme drejt sipërmarrjes (startup) dhe impakti ka qenë i drejtpërdrejtë
në rritjen ekonomike të familjeve të
nxënësve.
Ndër të tjera, në fokus ka qenë dhe nxitja
e solidaritetit dhe mbështetjes për njerëzit
në nevojë. Punimet e realizuara në kuadër
të praktikës profesionale janë vendosur
për shitje, ku një pjesë e të ardhurave
shërbeu për mbështjetjen e terapive
për femijët me çrregullim të spektrit
autik, familjet e të cilëve ndodheshin në
vështirësi ekonomike.
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Realizimi
Për të kompensuar humbjen në të nxënë dhe për t’i mbajtur
studentët të angazhuar e të argëtuar gjatë izolimit, mësues
Jetmiri organizoi konkursin “Hack the Crisis - Kolin Gjoka”.
Konkursi online kishte si qëllim eksplorimin dhe gjetjen
e zgjidhjeve novatore nëpërmjet teknologjisë për nevojat
emergjente të shfaqura gjatë pandemisë. Nxënës nga profile të
ndryshme që ofron shkolla, si: Ekonomi-Biznes, TIK, Shërbime
Sociale dhe Shëndetësore, u nxitën të marrin pjesë në konkurs.

10. Hackathon gjatë pandemisë:
Mbështetje psikologjike dhe nxitje për
pjesëmarrje në mësim
Më shumë se kurrë, nxënësit kishin nevojë
për mbështetje për të mësuar se si të jenë të
adaptueshëm dhe se si të manovrojnë në situatën
aktuale në mënyrë të qëndrueshme dhe me
vetëbesim, për të lulëzuar më pas në botën pas
COVID-19.

Lënda: TIK
Mësuesi: Jetmir Shtjefni
Shkolla:
“Kolin Gjoka”, Lezhë

Rezultatet e të nxënit

Nxënesi planifikon
ndërtimin e një faqe
interneti

Përgatit dhe
dizenjon
komponentet
përbërës të një
faqeje interneti

Kodon faqen e
internetit ne gjuhët
dizenjuese dhe
programuese

Teston faqen e
internetit mbi
funksionalitetet

Sfidat
Një normalitet i ri i krijuar
papritur

Mungesa e infrastrukturës
digjitale

Organizimi

Për shkak të pandemisë, në një hapësirë
të shkurtër kohore të gjithëve na duhej të
përshtateshim me një normalitet të ri, të
ndryshonim mënyrën e të jetuarit dhe të
kapërcenim sfida të panjohura. Për nxënësit
ndikimi ka qenë i konsiderueshëm dhe
performanca e tyre u ul. Në një situatë të tillë,
mësues Jetmiri ndjeu nevojën të vinte me një
ide novatore për të angazhuar nxënësit e tij
përtej programit mësimor.

Duke qenë se nxënësit e
shkollës “Kolin Gjoka” vijnë
nga kontekste të ndryshme
sociale dhe ekonomike, një
nga pengesat më të mëdha
ishte mungesa e aksesit në
internet, pajisjeve digjitale dhe
energjisë elektrike.

Sfida më e madhe ishte faza
e organizimit. Në mungesë
të kontaktit fizik me nxënësit
dhe kolegët, komunikimi dhe
transmetimi i ideve kërkonte
më shumë kohë dhe përpjekje.

26

01

Faza
përgatitore

Në kushtet e vështira në të cilat
ndodheshin, mësues Jetmiri e
dinte se nuk mund ta organizonte
konkursin i vetëm. Për këtë arsye, e
ndjeu të nevojshëm bashkëpunimin
me nxënësit që në fazën përgatitore.
Pas një bisede në Zoom me
nxënësit më aktivë dhe komunikimit
me kanale të tjera me ata nxënës që
kishin mungesa të infrastrukturës
digjitale, ranë dakord për organizimin
e një Hackathoni. Në një moment
të dytë u zhvillua një takim online
ku u prezantuan hapat dhe rregullat
që nxënësit duhet të ndiqnin për
realizimin e projekteve.
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Realizimi i
projekteve

Hedhja e ideve në grup dhe gjetja e
idesë së perbashkët
Planifikimi i faqes së internetit
Skicimi i faqes së internetit në
mënyrë vizuale
Grumbullimi i elementeve
multimediale dhe përpunimi i tyre
për ndërtimin e faqes së internetit
Kodimi i faqes në gjuhët
programuese përkatëse
Testimi i faqes web
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Prezantimi i
projekteve

Në total u dorëzuan 25 projekte, ku
vetëm 8 prej tyre arritën të kalonin
në fazën finale, atë të prezantimit
të projektit. Në këtë fazë mësues
Jetmiri ftoi kolegë të shkollave të
tjera partnere të projektit “Aftësi për
Punë” për t’u bërë pjesë e jurisë
e cila do të gjykonte dhe do të
përzgjidhte projektet fituese. Finalja
u mbajt online në Zoom dhe nxënësit
kishin një minutazh të caktuar
në dispozicion për të prezantuar
projektet e tyre. Projektet e nxënësve
finalistë që nuk kishin mundësi të
merrnin pjesë u prezantuan nga vetë
mësues Jetmiri, i cili i kishte ndjekur
dhe mbështetur hap pas hapi.

Impakti në të nxënë
Realizimi i këtij konkursi nuk kishte për qëllim vetëm të nxënit dhe përvetësimin e aftësive profesionale.
Nëpërmjet tij nxënësit arritën të zhvillojnë aftësitë e buta, si ato komunikuese e bashkëpunuese, dhe
aftësitë sipërmarrëse shumë të kërkuara në tregun e punës. Konkursi ndihmoi në rritjen e kreativitetit,
stimuloi nxënësit të ndërmarrin iniciativa personale apo në grup, dhe iu dha mundësi të nxjerrin në pah
potencialin e tyre.
Për të shmangur vështirësitë e infrastrukturës që mund të hasnin nxënësit, afatet dhe formatet e dorëzimit
të projekteve ishin të hartuara në mënyrë që t’u krijonin mundësi dhe fleksibilitet. Ishte frymëzues fakti se
megjithëse iniciatorët ishin nxënës me rezultate të larta, gradualisht u përfshinë edhe nxënësit e tjerë dhe
pjesëmarrja u bë më e larmishme.
Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm në këtë sipërmarrje ishte mbështetja emocionale. Të ndodhur
para shumë të papriturave dhe ndryshimeve të menjëhershme, nxënësit ndjenë tension dhe frikë për të
panjohurën. Konkursi luajti një rol të rëndësishëm për të siguruar një fokus pozitiv dhe një ndjenjë arritjeje
tek ta. Të gjithë pjesëmarrësit u bënë pjesë e komunitetit mbarëbotëror që përpiqet të gjejnë zgjidhje
përmes teknologjisë në kohë krizash për të mirën e shoqërisë.
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Përfshirja e medias

Praktika mësimore

Projekti mori përmasa më të mëdha kur
televizioni “One TV” pranoi të bashkëpunonte
me Shkollën Tregtare Vlorë për konkursin e
kuzhinës “House Kitchen”. Kjo ishte një nismë
e Shef Aldo Mehmetit nga resorti “Marina
Bay” me përfshirjen e nxënësve të shkollës.
Të premten e çdo jave, nxënësit gatuanin nga
shtëpitë e tyre dhe konkuronin me njëri-tjetrin
në lidhje direkte. Gjatë programit ata kishin
mundësi të shpjegonin pjatën që po gatuanin,
përbërësit dhe mënyrën përgatitjes. Në fund
bëhej vlerësimi i pjatës duke parë mënyrën e
përgatitjes dhe respektimin e rregullave gjatë
gatimit.

11. Konkurs gatimi si formë alternative për
realizimin e praktikës
Lënda: Praktikë profesionale,
drejtimi “Kuzhinë-Pastiçeri”
Mësuesi: Merita Koço
Shkolla: Tregtare, Vlorë

Prindërit më shkruanin vazhdimisht për
të më falenderuar për mundësinë që
iu kisha dhënë fëmijëve të tyre për të
qenë pjesë e konkursit.

Përfshirja e bizneseve lokale
Përfshirja e shef Aldo Mehmetit në procesin e vlerësimit ishte
shumë e rëndësishme në këtë konkurs. Ai ka ndjekur hap pas
hapi programin duke u dhënë nxënësve komente të vyera për
gatimet e tyre dhe si mund të përmirësoheshin më tej.

Konteksti
Që në fillim të vitit shkollor Shkolla Tregtare Vlorë
realizon planifikimin e praktikave profesionale, një pjesë
e mirë e të cilave zhvillohet në biznes. Megjithatë, për
shkak të pandemisë praktikat profesionale nuk mund të
realizoheshin sipas planit. Ateherë lindi nevoja që stafi i
shkollës të vinte me ide dhe modalitete të reja të zhvillimit
të praktikave profesionale; këtë herë në distancë. Kjo ishte
shumë sfiduese për mësuesit dhe nxënësit, sidomos për
drejtimin “Hoteleri-Turizëm”, profili “Kuzhinë-Pastiçeri”.
Ky profil ka nevojë për mjedise stimuluese, mjete pune
dhe bazë materiale. Ndërkohë është shumë i nevojshëm
supervizimi dhe kontakti i vazhdueshëm me nxënësin.
Për të realizuar praktikat në një formë të re, mësuese Meritës
iu desh të ndryshonte planin dhe të zgjidhte ato module
dhe tema që mund të realizoheshin në kushte shtëpie e me
bazën materiale që nxënësit kishin në dispozicion. Duhet
thënë se jo të gjithë nxënësit kishin mundësi të blinin
produktet që kërkoheshin. Kështu që u vendos që nxënësit
të përgatisnin materialin e dosjes së praktikës nëpërmjet
shënimeve, fotove dhe videove të punës së tyre. Për të rritur
më shumë pjesëmarrrjen, mësuese Merita vendosi që në
fund të praktikës të zgjidhte punën më të mirë. Për shkak
të kushteve, patjetër që nevojitej fleksibilitet në mënyrën e
realizimit të produktit. Pasi nxënësit dërgonin punët e tyre,
në fund të muajit kishim takime në Zoom ku ndanin punët
e gjithësecilit dhe dërgoheshin komente.
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Rezultatet e të nxënit
Nxënësi kryen procese përgatitore për
produktet sipas rezultatit mësimor RM.
Përdor mjetet e pajisjet e punës sipas
rregullave.
Përgatit asortimente me bazë mishi,
peshku, brumërash, sipas teknikave dhe
proceseve të përcaktuara.
Përgatit asortimente me brumëra
specialë, bukë, ëmbelsira etj.

Sfidat
Zhvillimi i konkursit pati vështirësi të mëdha për shkak të izolimit,
pasi televizioni nuk mund ta zhvillonte regjistrimin nga shtëpitë e
nxënësve. Episodet e para janë zhvilluar me kamera telefoni me
cilësi të dobët.
Me kalimin e kohës, masat ndaj COVID-19 u lehtësuan dhe
mënyra e organizimit u përmirësua. Televizioni mund të regjistronte
edhe në shkollë, gjë që rriti cilësinë dhe rrjedhimisht interesin e
njerëzve që e ndiqnin këtë program.

Impakti

Gatuan receta tipike shqiptare.
Realizon dekorimin e ushqimeve të
përgatitura sipas rregullave të estetikës.
Llogarit koston e produkteve të gatuara.
Zbaton rregullat e higjienës në
veprimtarinë e kuzhinës.

Promovimi i shkollës në
një kohë kur kontaktet me
audiencën kanë qenë të
kufizuara

Ndikim pozitiv në gjendjen
emocionale të nxënësve

Rriti konkurencën pozitive
midis nxënësve

Ndihmoi nxënësit në aspektin
teorik, praktik dhe aftësitë
digjitale

Rriti profesionalizmin dhe
seriozitetin në punë

Rriti vetëbesimin tek nxënësit,
jo vetëm në gatim por dhe në
prezantimin e punës së tyre

Rriti mundësinë e
punësueshmërisë për nxënësit
pjesëmarrës në konkurs, pasi
fituesja u punësua nga resorti
“Marina Bay”
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Mësimi sinkron dhe asinkron

12. Video shpjeguese për të balancuar mësimin
sinkron dhe asinkron
Lënda: Kimi
Mësuesi: Rudina
Gjoka
Shkolla: “Kolin Gjoka”,
Lezhë

Kjo mënyrë e organizimit të mësimit
në distancë i ndihmon nxënësit të
ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe me
mësuesin sikur janë në klasë

Konteksti
Mësimdhënia në distancë ishte diçka e re për mësuesit
dhe nxënësit dhe përballja me të panjohurën ka sfidat e saj.
Vështirësia më e madhe për mësuese Rudinën ishte niveli
i nxënësve dhe fakti që ata kishin shkëputje më lëndën
që nga klasa e 9-të, duke krijuar vështirësi në të nxënit e
koncepteve bazë. Duke njohur gjendjen, mësuesja ishte e
vetëdijshme se mësimi asinkron duke vënë në përdorim
vetëm një platformë (MësoVET) nuk do të mjaftonte.

programin One Note ndërsa regjistrimin e
ka realizuar në Zoom. Përdorimi i Drawing
Tablet është një mundësi shumë e mirë
për t’u përdorur nga mësuesi edhe gjatë
mësimit sinkron, sidomos në lëndë që e
kanë të nevojshëm përdorimin e tabelës
për të shpjeguar apo zgjidhur ushtrime dhe
problema, ku bën pjesë dhe kimia.

Me mbështetjen e projektit “Aftësi për Punë”, mësuese
Rudina ka pasur mundësinë të trajnohet në përgatitjen
e videove pedagogjike. Duke shfrytëzuar këtë mundësi,
gjatë mësimit në distancë ka përgatitur video shpjeguese
për:
- informacionin e ri të segmentuar duke e paraqitur atë
hap pas hapi të shoqëruar me figura ilustruese e duke
theksuar konceptet kryesore dhe shoqëruar me zë;

Rezultatet e të nxënit

- pyetje mbi informacionin e ri apo përditshmërinë dhe
përgjigjet e tyre;

Shkruan reaksionet kimike
karakteristike të alkaneve.

- zgjidhjen e ushtrimeve hap pas hapi.
Mësuese Rudina i ka përgatitur videot duke përdorur
programet: Power Point, Snipping Tool, Voice Recorder,
dhe montazhin e ka realizuar në OpenShot Video Editor.
Për videot shpjeguese për ushtrimet ka përdorur pajisjen
Drawing Tablet, për të shkruajtur programin ka përdorur
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Nxënësi arrin të listojë veçori
strukturore të alkaneve.

Realizimi
Mësuese Rudina e realizoi procesin mësimor në distancë nëpërmjet
platformave MësoVET dhe Zoom. Para çdo ore mësimore ajo e ka
pasuruar platformën për temën përkatëse me:
- rezultatet e të nxënit për temën;
- videot mësimore;
- informacion të shkurtër mbi përmbajtjen e videove dhe udhëzime për
mbajtjen e strukturuar të shënimeve;
- forume;
- wiki bashkëpunuese;
- dokumenta me ushtrime të zgjidhura;
- fjalor;
- kuiz;
- detyra klase/shtëpie.
Nëpërmjet platformës MësoVET nxënësit janë njohur paraprakisht më
temën, rezultatet mësimore dhe përmbajtjen e strukturën e orës së mësimit,
ndërkohë që ora mësimore është realizuar në Zoom. Gjatë zhvillimit të
orës mësimore, mësuese Rudina i bënte screen share kursit të kimisë për
temën përkatëse nga platforma MësoVET.
1. Fillimisht, mësuesja diskutonte me nxënësit mbi njohuritë e reja apo
paqartësitë që mund të kishin gjatë studimit të temës.
2. Më pas, ata diskutonin së bashku përgjigjet që nxënësit jepnin në forum.
3. Së fundmi, nxënësit plotësonin kuizin në platformë dhe mësuesja u
jepte sqarimet përkatëse për detyrat e shtëpisë.

Impakti në të nxënë
Kjo mënyrë e organizimit të mësimit në distancë, duke kombinuar mësimin asinkron me sinkron nëpërmjet
platfomës MësoVET dhe Zoom, i ndihmon nxënësit që të orientohen dhe të nxiten për të përvetësuar,
zbatuar, organizuar dhe vlerësuar sa më mirë njohuritë. Gjithashtu, ata ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe
me mësuesin sikur janë në klasë.

Paraqet formulat e strukturës për
alkanet nga 1 deri me 10 atome
karboni dhe i emërton ato.

Shkruan reaksione të përftimit të
alkaneve.
Jep kuptimin e izomerisë.
Ndërton dhe emërton izomerët e
vargut dhe të pozicionit.
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