1

Ky publikim është prodhuar nga projekti “Aftësi për Punë” (S4J) nën mbikqyrjen e Menaxherit të
Projektit, Fation Dragoshi. Raporti u përgatit nga Migena Kapllanaj dhe Bernard Zeneli, konsulentë të
projektit, nën mbikqyrjen e Erka Çaro, Eksperte e Monitorimit e Matjes së Rezultateve.

Rreth projektit “Aftësi për Punë”
“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i cili
zbatohet në Shqipëri nga organizata Swisscontact.
S4J adreson sfidat kryesore në Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) në Shqipëri duke investuar për
sigurimin e ndryshimeve sistematike, zhvillimin e kompetencave dhe fuqizimin e aktorëve. S4J mbështet
ofruesit partnerë të AFP-së në drejtim të krijimit të lidhjeve të ngushta me kompanitë e sektorit privat
dhe partnerë të tjerë, diversifikimit dhe përmirësimit të ofertës mësimore, aplikimit të metodave të reja
të mësimdhënies dhe standardeve të cilësisë, realizimit të praktikave mësimore në mjediset e biznesit
dhe zhvillimit e fuqizimit të institucionit.
Shënim: Pikëpamjet dhe konkluzionet e shprehura në këtë publikim nuk paraqesin domosdoshmërisht
ato të Qeverisë Zvicerane ose Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Autorësia e këtij publikimi i përket projektit “Aftësi për Punë” (S4J). Publikimi mund të aksesohet,
lexohet, shkarkohet apo printohet vetëm për përdorim personal. Ndalohet riprodhimi, shpërndarja,
shitja apo shfaqja e publikimit pa miratim paraprak me shkrim nga S4J. Ndalohet modifikimi, përshtatja
apo ndryshimi i çdo materiali që përfshihet në publikim.

2

TABELA E LËNDËS

LISTA E SHKURTIMEVE ..................................................................................................................................... 4
LISTA E TABELAVE ............................................................................................................................................ 4
LISTA E FIGURAVE DHE GRAFIKËVE .................................................................................................................. 4
1.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE ..................................................................................................................... 5
1.1.
1.2.

2.

HYRJE ...................................................................................................................................................... 7
2.1.
2.2.

3.

PJESËMARRJA NË SONDAZHE ...................................................................................................................... 10
PJESËMARRJA NË DISKUTIMET ME GRUP TË FOKUSUAR ................................................................................... 11
KONSIDERATA ETIKE ................................................................................................................................. 11

REZULTATET NGA SONDAZHET DHE DISKUTIMET ME GRUP TË FOKUSUAR ........................................... 12
4.1.
4.2.
4.3.
4.4

5.

MBËSHTETJA NGA PROJEKTI S4J PËR SISTEMIN E AFP-SË GJATË COVID-19 ........................................................ 8
MBËSHTETJA TEKNIKE E PERSONELIT PEDAGOGJIK DHE PLATFORMA MESOVET ..................................................... 8

METODOLOGJIA E STUDIMIT ................................................................................................................. 10
3.1.
3.2.
3.3.

4.

METODOLOGJIA DHE TË DHËNAT .................................................................................................................. 5
REZULTATET.............................................................................................................................................. 6

SI JANË ADRESUAR GJETJET DHE REKOMANDIMET E STUDIMIT TË PARË? ............................................................. 12
REZULTATET NGA SONDAZHI I DYTË DHE DISKUTIMET E THELLUARA ME MËSUESIT ................................................ 13
REZULTATET NGA SONDAZHI DHE DISKUTIMET ME NXËNËSIT ............................................................................ 22
NDRYSHIMET KRYESORE MES DY STUDIMEVE: MARS 2020 DHE MAJ 2020 ........................................................ 28

ANALIZË CILËSORE E ARSIMIT NË DISTANCË .......................................................................................... 30
5.1.
5.2.
5.3.

ZHVILLIMET PËRMBAJTJESORE NË PROCESIN MËSIMOR.................................................................................... 31
ROLI I TEKNOLOGJIVE NË PROCESIN MËSIMOR NË DISTANCË ............................................................................. 32
HALLKA E MUNGUAR: NXËNËSIT PA AKSES .................................................................................................... 33

6.

PËRFUNDIME STRATEGJIKE: KTHESA DIGJITALE NË ARSIMIN PROFESIONAL .......................................... 35

7.

REKOMANDIME ..................................................................................................................................... 37

8.

ANEKSE .................................................................................................................................................. 38
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

MBËSHTETJA PROFESIONALE DHE TEKNIKE E PROJEKTIT S4J PËR AFP MARS-PRILL 2020 ...................................... 38
SHPËRNDARJA E MËSUESVE DHE NXËNËSVE NË GRUPET E FOKUSUARA TË DISKUTIMEVE ........................................ 39
FORMULARI PËR RAPORTIMIN E MËSIMIT NË DISTANCË ................................................................................... 41
TABELAT E PJESËMARRJES SË MËSUESVE DHE NXËNËSVE NË SONDAZH ................................................................ 42

3

Lista e shkurtimeve
AFP – Arsimi dhe Formimi Profesional
S4J – Projekti “Aftësi për Punë”
AKPA – Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive
MARS - Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë
MEF - Ministria e Ekonomisë dhe Financave
ASCAP – Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar
AKAFPK – Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
TIK – Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Lista e tabelave
Tabela 1: Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të studimit të parë ............................................... 12
Tabela 2: Mbështetja teknike e projektit S4J dhe vendimet pas çdo veprimtarie ............................... 38
Tabela 3: Shpërndarja e mësuesve pjesëmarrës në diskutime ............................................................ 39
Tabela 4: Shpërndarja e nxënësve pjesëmarrës në diskutime ............................................................. 40
Tabela 5: Numri i mësuesve në sondazh sipas shkollave dhe në raport me popullatën e tyre............ 42
Tabela 6: Numri i nxënësve në sondazh sipas shkollave dhe në raport me popullatën e nxënësve .... 42

Lista e figurave dhe grafikëve
Figura 1: Realizimi i lidhjes së internetit për mësuesit ......................................................................... 13
Figura 2: Dakortësia me shpjegimet dhe këshillimin ............................................................................ 16
Figura 3: Dakortësia me shpjegimet dhe këshillimin ............................................................................ 17
Figura 4: Vlerësimet për përdorimin e platformave digjitale nga mësuesit ......................................... 19
Figura 5: Shkalla e aprovimit për përdorimin e platformës digjitale .................................................... 22
Figura 6: Vlerësimet e nxënësve për shpjegimin dhe këshillimin në distancë ..................................... 23
Figura 7: Dakortësia e nxënësve me vlerësimet që marrin në distancë ............................................... 24
Figura 8: Vlerësimet e nxënësve për platformat digjitale në përdorim................................................ 25
Figura 9: Vlerësimi i nxënësve përdorues të platformës MësoVET ...................................................... 25
Figura 10: Vlerësimet e nxënësve për platformën digjitale bazuar në përdorim ................................. 27
Figura 11: Përdorimi i platformave nga nxënësit.................................................................................. 28
Figura 12: Përdorimi i platformave nga mësuesit ................................................................................. 28
Figura 13: Krahasimi mes muajve mars dhe maj 2020 ......................................................................... 29
Figura 14: Skemë konceptuale për organizmin e orës mësimore në distancë ..................................... 31

4

1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Ky studim paraqet një analizë të situatës së mësimdhënies në 101 shkolla të arsimit profesional
në Shqipëri, gjatë muajve prill-maj 2020. Ky është studimi i dytë që realizohet gjatë periudhës
së zhvillimit të mësimit në distancë me synim kryesor monitorimin, analizimin dhe përmirësimin
e dinamikave të mësimdhënies online në distancë në sistemin e AFP-së në Shqipëri.
Edhe pse shkollat nuk janë përzgjedhur sipas një metodologjie që ka në fokus përfaqësimin e
popullatës së shkollave AFP në vend, ato përbëjnë rreth 1/3 e gjithë shkollave AFP në Shqipëri,
kanë shtrirje të mirë gjeografike, Tiranë, Lezhë, Shkodër, Berat, Elbasan Vlorë, dhe ofrojnë një
larmi të konsiderueshme drejtimesh dhe profilesh.
Projekti S4J, bazuar në gjetjet e studimit të parë (mars 2020), vëzhgimeve dhe të dhënave
administrative nga burime të ndryshme, ka përshtatur në mënyrë dinamike ndërhyrjen për të
adresuar nevojat e menjëhershme të mësuesve dhe nxënësve në shkollat partnere. Monitorimi
dhe dokumentimi i procesit shërbejnë edhe si një kornizë për të vlerësuar efektivitetin e
mësimdhënien në distancë online.
Edhe pse pas një periudhe relativisht të shkurtër (6 javë), situata në arsimin profesional, në maj
2020, paraqitet shumë dinamike me ndryshime të shpejta në të gjitha nivelet, qëndror,
institucionesh drejtuese, mësues e nxënës. Koordinimi i përpjekjeve mes aktorëve si dhe
motivimi i mësuesve dhe nxënësve për të bërë më të mirën në këtë situatë ka çuar drejt një
transformimi të rëndësishëm në arsimin profesional: atë të digjitalizimit dhe tjetërsimit të
procesit mësimor drejt nevojave të nxënësve.

1.1.

Metodologjia dhe të dhënat

Në këtë valë të dytë u realizuan dy sondazhe, një me mësuesit dhe një me nxënësit në 10 shkolla
profesionale. Të dhënat u mblodhën nëpërmjet google forms mes datave 4 – 15 maj me
mësuesit dhe 30 prill – 4 maj, me nxënësit. Gjithsej morën pjesë 76% (n=330) e mësuesve 45%
(n=2596) e nxënësve në 10 shkolla profesionale. Pyetësorët e përdorur për mësuesit dhe
nxënësit u unifikuan në një pjesë të konsiderueshme të pyetjeve për të pasur më shumë
krahasueshmëri, duke ruajtur pyetjet e sondazhit të parë, për të matur ndryshimin nga njëra
valë në tjetrën. Analiza e të dhënave u bë nëpërmjet SPSS 26 dhe EXCEL.
Për të pasuruar më tej analizën, u realizuan edhe 4 grupe të fokusuar me mësues (n=26) dhe 3
grupe të fokusuar me nxënës (n=22). Fokus grupet u realizuan nëpërmjet platformës ZOOM në
oraret e përshtatshme për mësuesit dhe nxënësit nga data 9 deri në datë 14 maj. Takimet
zgjatën mesatarisht 1.5 orë. Grupet e fokusuara u regjistruan dhe u transkriptuan.
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Rezultatet

64% (n=1646) e nxënësve dhe 67% (n=220) e mësuesve përdorin platforma digjitale për
realizimin e mësimit në distancë. Ky tregues është dukshëm më lart krahasuar me situatën
gjatë muajit mars kur ishte në nivelin 15.6% për nxënësit dhe 33% për mësuesit.
Në ndryshim nga mënyra lineare e realizimit të procesit mësimor në fillimet e mësimit në
distancë, tashmë mësuesit dhe nxënësit kombinojnë disa lloj metodash në varësi të lëndës,
aktivitetit mësimor, detyrave e projekteve.
Rritja e përqindjes së mësuesve dhe nxënësve që përdornin platformat në fazën e dytë lidhet
edhe me faktin se gradualisht u kuptua se mësimi në distancë nuk ishte një çështje tranzitore
dhe përdorimi i platformave më të përshtatshme u kthye në domosdoshmëri.
Diskutimet në grupet e fokusuara me nxënësit dhe mësuesit nxorën në pah mënyrat e
larmishme të transformimit të mësimit në distancë brenda një periudhe të shkurtër kohe si
në mënyrën e organizimit të mësimit, llojshmërinë e materialeve të dërguara, llojet e
detyrave e ushtrimeve, mënyrat e vlerësimit etj.
80% (2080) e nxënësve e ndjekin mësimin nga celulari personal, 13% (n=331) nga kompjuteri
dhe 6% (152) nga celulari i një familjari.
52% (n=171) e mësuesve përdorin celularin për mësimin në distancë online, 48% (n=157)
përdorin kompjuter ose lap top.
Përdorimi më i lartë i platformave digjitale, në mungesë të pajisjeve të përshtatshme nxori
në pah vështirësitë që nxënësit dhe mësuesit kanë lidhur me aksesin e platformave
nëpërmjet celularëve.
92% (n=302) e mësuesve kanë internet gjatë gjithë kohës. 69% (n=229) e sigurojnë internetin
nëpërmjet lidhjes fikse dhe 21% (n=69) nëpërmjet paketave të telefonive celulare. 6% (n=20)
e mësuesve kanë internet me raste dhe 2.4% (n=8) nuk kanë internet.
14% (n=356) e nxënësve nuk kanë internet, 38% (n=975) kanë internet me raste dhe 49%
(n=1270) kanë internet gjatë gjithë kohës.
71% (n=1846) e nxënësve e marrin internetin nga lidhje fikse dhe/ose wifi dhe 27% (n=688)
nga paketat e telefonive celulare.
Në mënyrë të veçantë, në këtë fazë mësuesit vlerësojnë si sfiduese uljen e interesit të
nxënësve dhe vështirësitë në vlerësimin e nxënësve. Duhen vlerësuar përpjekjet e mëdha
që të dy palët kanë bërë për të përmirësuar në vazhdimësi procesin.
Mësuesit dhe nxënësit sollën në diskutime mënyra alternative të realizimit të praktikës
profesionale nëpërmjet projekteve të ndryshme në kushtet e shtëpisë. Si mësuesit dhe
nxënësit pranonin faktin se mënyra e realizimit të praktikës profesionale është një përpjekje
për të fituar aq sa është e mundur në këto kushte.
Edhe për shkak të ndryshimit të menjëhershëm nga mësimi në klasë në mësimin në distancë,
udhëzimet dhe vendimet nga institucionet përgjegjëse kanë ndryshuar shpesh gjë që ka
krijuar konfuzion, paqartësi e ndonjëherë edhe fiktivitet.
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2. HYRJE
Ky studim bazohet në një fotografim të funksionalitetit të AFP-së gjatë izolimit prej COVID-19 në
fund të marsit 2020. Fotografimi ndërtohet mbi analizën e perceptimeve të nxënësve dhe
mësuesve në 10 shkolla profesionale publike, 9 prej të cilave mbështeten nga projekti S4J2. Në
këtë studim, analizës së perceptimeve të nxënësve dhe mësuesve, bazuar në sondazhet e muajit
prill-maj 2020 i shtohen diskutimet e fokusuara me grupe nxënësish e mësuesish në lidhje me
aspekte cilësore të arsimit në distancë, si edhe përshkrimi i hapave të ndërmarrë nga AKPA dhe
projekti S4J për të monitoruar procesin e mësimit në distancë e në kushtet e izolimit. Plani i
veprimit mbi të cilin u ngrit mbështetja për AFP gjatë izolimit fokusohet te fuqizimi dhe pasurimi
i shpejtë dhe i madh i platformës digjitale MesoVET, trajnimi i mësuesve me aftësi
mësimdhënëse digjitale dhe si përdorues të kësaj platforme, përgatitja e uebinareve dhe
moduleve të trajnimit dhe mbështetje me bazë infrastrukturore (dhe sigurim interneti) siç
rekomandohet edhe në studimin paraardhës.
Mbështetja e arsimit profesional në distancë është strategjike dhe ngrihet mbi punën e bërë nga
projekti S4J si për zhvillimin e një mjedisi virtual për të mësuarin por edhe mbështetjen sistemike
për proceset që lidhen me menaxhimin, trajnimin, vlerësimin në AFP. Projekti S4J ka shtrirë dhe
intensifikuar ndihmën ndaj mësuesve dhe nxënësve të shkollave partnere të projektit, por dhe
më gjerë, për përdorimin e platformës MesoVET, si një mjedis virtual i të mësuarit i zhvilluar nga
ky projekt dhe bërë funksional që gjatë vitit 2018. Projekti S4J, përveç angazhimit me 9 shkolla
profesionale, mbështet AKPA-n në prezantimin me mjedisin virtual të të nxënit për të gjithë
mësuesit në AFP, menaxhon platformën MesoVET dhe asiston në procesin e monitorimit,
raportimit dhe vlerësimit për arsimin profesional në distancë. Ky proces sjell të përpunuar
statistikisht informacionin e mbledhur virtualisht në shkolla përmes një sistemi të mbështetur
nga S4J.
Në thelb të këtij studimi është evidentimi i ndryshimit cilësor të njësuar3 në AFP i cili ndodhi prej
situatës të shkaktuar nga COVID-19 dhe si pasojë mbyllja e shkollave. Zgjidhja për këtë problem
u bë duke e kaluar procesin e arsimit në distancë e duke e vijuar atë në kushtet e shtëpisë. Ky
studim thellon analizën e filluar në mars 2020 dhe përpiqet të evidentojë ndryshimet që po
ndodhin si në planin e menaxhimit të arsimit nga distanca ashtu edhe në procesin mësimor pa
harruar të evidentojë sfidat dhe problemet. Në qendër të studimit mbeten nxënësit dhe
mësuesit si dhe eksperiencat e tyre gjatë angazhimit në mësimin në distancë.

2

Në lidhje me studimin “Sa po funksionon mësimi në distancë? Perceptimet dhe mendimet e mësuesve dhe nxënësve në
shkollat profesionale publike” shiko: http://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2020/04/Rezulatet-e-sondazhit-mem%C3%ABsues-e-nx%C3%ABn%C3%ABs-4.pdf
3
Termi “I njësuar” përdoret për të shprehur inkrementalizmin – ndryshimin me hapa të vegjël – që ndodh gjatë një procesi
si pasojë e një problemi të shkaktuar, në këtë rast izolimi prej COVID-19, dhe që testohet në sistem bazuar në testimin e një
zgjidhje, në këtë rast – mësimi në distancë.
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2.1.

Mbështetja nga Projekti S4J për sistemin e AFP-së gjatë COVID-194

Në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së pandemisë globale COVID-19, qeveria e
Shqipërisë vendosi mbylljen e të gjitha institucioneve arsimore në datën 9 mars 2020. Vetëm
nxënësit të cilët janë duke u përgatitur për maturën shtetërore janë lejuar të kthehen në shkolla
nga data 18 maj deri në 5 qershor, nën rregulla rigoroze të distancimit social dhe higjienës.
AKPA monitoron procesin e mësimit në distancë si dhe përgatit raporte periodike cilësore në
lidhje me ecurinë e procesit mësimor në tërësi dhe shkallën e realizimit të planit mësimor për
ofruesit e AFP në të gjithë Shqipërinë5. Fillimisht, procesi i raportimit ndjek një linjë vertikale
duke filluar nga mësuesi i lëndës i cili raporton ecurinë e zbatimit të planit për lëndën e tij. Më
pas, raportohet me shkrim përmes postës elektronike te drejtori dhe nëndrejtori. Nëndrejtori
përgatit një raport të përmbledhur ditor, i cili me udhëzimin nr. 9 (23.03.2020) është i unifikuar
dhe dërgohet pranë AKPA-s.
Me qëllim monitorimin në kohë reale të realizimit të mësimit online dhe automatizimin e
procesit, projekti S4J në bashkëpunim me AKPA-n zhvilloi: formularë për raportim në Google
Sheets6, udhëzues për plotësimin e tij, asistencë në plotësimin e formularëve, agregim dhe
përpunim të rezultateve. Për secilën nga të 35 shkollat profesionale të Shqipërisë, projekti krijoi
një dosje elektronike të dedikuar bazuar mbi drejtimet profesionale dhe profilet që ato ofrojnë.
Raportimi bazohet në llojin e lëndëve, të përgjithshme dhe profesionale, si dhe sipas klasave.
Shkollat raportojnë mbi numrin aktiv të nxënësve të regjistruar, numrin e nxënësve pjesëmarrës
në mësimin online, orët mësimore të planifikuara dhe të realizuara për periudhën raportuese.
Gjithashtu, për secilën klasë, lëndë dhe drejtim raportohet për metodën e përdorur në mësim
online: WhatsApp, Google Classroom, MesoVET, Zoom Meeting, etj.
Me plotësimin e informacionit nga çdo shkollë, të dhënat bashkërendohen automatikisht në një
dokument përmbledhës ku dhe prodhohen tabela dhe grafikë përgjithësues për të gjitha
shkollat, si dhe të dhëna individuale për secilën shkollë.
2.2.

Mbështetja teknike e personelit pedagogjik dhe platforma MesoVET7

Pozicionimi i projektit S4J në mbështetje të shkollave profesionale gjatë izolimit për shkak të
COVID-19 erdhi natyrshëm. S4J që në fillim të herës ka promovuar një qasje të integruar të
mënyrave të reja të nxënit ku qasja në teknologji është kombinuar me mbështetjen teknike të
4

Ky seksion i studimit bazohet mbi informacionet e dhëna nga departamenti i Monitorim dhe Matjes së Rezulatateve të
projektit S4J.
5 Bazuar në udhëzimin e MASR dhe urdhrit nr. 826 të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (AKPA) secila shkollë
profesionale ka hartuar një plan pune për mësimin në distancë me ndarje detyrash dhe organizimin e ofrimit të mësimit në
distancë duke përdorur teknologji digjitale të komunikimit. Urdhërat e brendshëm të drejtorive të shkollave kanë
rekomanduar koordinimin e punës përmes organizimit të grupeve në platformën për komunikim social WhatsApp. Grupet
ndërtohen nga drejtuesit e shkollave dhe mësuesit kujdestarë të cilët përcaktojnë edhe formën e komunikimit për të
mundësuar hapat e mëtejshëm të zhvillimit të lëndëve bazuar në orarin zyrtar të mësimit.
6 Shiko Aneksin 8.4 Përmbajtja e formularit.
7 Ky seksion bazohet mbi të dhënat e ofruara nga linja ‘Mënyrat e reja të të nxënit’ të projektit S4J.
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mësuesve, si një kusht i domosdoshëm i realizimit të procesit të të nxënit. Kalimi i
menjëhershëm në mësimin në distancë ishte sfidues për shumë mësues të AFP ndaj dhe S4J i
intensifikoi përpjekjet në mbështetje, si në aspektin teknik dhe pedagogjik.
Shkollat partnere kanë qenë më të favorizuara pasi stafet janë njohur me teknikat e mësimit të
kombinuar dhe një pjesë e tyre e praktikonin mësimin përmes platformave online edhe para
izolimit. Gjithësesi kalimi tërësisht online ishte një eksperiencë e re edhe për ta. Projekti S4J u
pozicionua si mbështetës teknik i mësimit nga distanca për shkak të izolimit dhe masave të
ndërmarra për parandalimin e përhapjes së pandemisë.
Objektivat e mbështetjes teknike të S4J për AFP të ofruar në distancë përfshijnë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promovimi e mbështetja e nismave në drejtim të cilësisë së mësimit në distancë;
Promovimi e përdorimi i MesoVET si sistem i provuar për menaxhim të procesit mësimor;
Prezantimi i MesoVET tek shkollat jo partnere me S4J;
Njohja e pedagogjisë së mësimit në distancë që nga planifikimi deri tek vlerësimi;
Mbështetja teknike e përdorimit të platformës MesoVET, si për mësuesit dhe nxënësit;
Rritja e kapaciteteve për hartimin e materialeve mësimore digjitale;
Rritja e kapaciteteve për transformim ndërveprues të materialeve mësimore;
Dokumentimi i teknikave dhe përvojave dhe ndarja e tyre mes mësuesve;
Krijimi i komuniteteve të praktikës mes mësuesve brenda së njëjtës disiplinë;
Promovimi i modaliteteve online për zhvillimin e vazhdueshëm profesional.

Për të arritur këto objektiva, janë realizuar:
•
•
•

mbi 50 uebinare trajnuese;
mbështetja për zhvillimin e 71 moduleve të reja lëndore; dhe
veprimtari të tjera të përshkruara në vijim ku kanë marrë pjesë 662 mësues.

E gjithë mbështetja profesionale e mësuesve është konsideruar dhe si një mundësi për të qenë
më afër e për kuptuar nevojat dinamike të mësuesve. Është ndjekur një qasje e zhdërvjellët e
cila fillimisht u përqendrua në hartimin e materialeve ndërvepruese dhe ngarkimin e tyre në
MesoVET, më pas në pedagogjinë e mësimit në distancë, në përsosjen e përdorimit të
platformës nga mësues e nxënës dhe në reflektimin e dokumentimin e rasteve të mira. Tabela
në aneksin 8.2 pasqyron përmbledhtazi këtë mbështetje teknike dhe vendimet e marra pas çdo
veprimtarie.
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3. METODOLOGJIA E STUDIMIT
Ky është studimi i dytë që realizohet që nga koha e mbylljes së shkollave në datë 9 Mars, për
shkak të COVID-19. Qëllimi kryesor i këtij studimi është të dokumentojë, monitorojë dhe
rekomandojë përmirësime të vazhdueshme të procesit mësimor në distancë për institucionet e
AFP. Bazuar në rekomandimet e studimit të parë, janë përmirësuar disa prej instrumentave.
Objektivat e studimit:
➢ Të analizojë metodat që po përdoren për të realizuar mësimdhënien në distancë në AFP dhe
ndryshimin e procesit që nga fillimi i periudhës së karantinës;
➢ Të kuptojë përvojën e mësuesve dhe nxënësve në angazhimin arsimor në kushtet e shtëpisë;
➢ Të analizojë si ka ndryshuar përdorimi i platformave nga mësuesit dhe nxënësit;
➢ Të kuptojë sfidat, mësimet dhe adresimin e sugjerimeve në lidhje me mësimdhënien në
distancë.
Për mbledhjen e informacionit u kombinuan metodat sasiore dhe cilësore.

3.1.

Pjesëmarrja në sondazhe

Në këtë studim u ftuan të marrin pjesë të gjithë mësuesit (N=434) dhe nxënësit (N=5729) në 10
shkolla të arsimit profesional. Këto shkolla gjeografikisht janë të shpërndara në të gjithë vendin
dhe mbulojnë degë e profile nga më të larmishmet në AFP. Shkollat pjesëmarrëse në këtë studim
ishin nga Tirana - 2; Shkodra - 1, Berati - 2, Lezha - 1 , Vlora - 2 dhe Elbasani 2.
Pjesëmarrja e mësuesve në sondazh
Gjithsej morën pjesë 76% e mësuesve (n=330). Përqindjen më të ulët të pjesëmarrjes e ka
Shkolla Pavarësia Vlorë me 61%, Hamdi Bushati dhe Kolin Gjoka Lezhë me 66% ndërkohë të
gjithë mësuesit e shkollave Stiliano Bandilli dhe Tregtare Vlorë morën pjesë, 89% e mësuesve
nga Shkolla Kristo Isak, 86% nga shkolla Stiliano Bandilli, etj.
Pjesëmarrja e nxënësve në sondazh
Gjithsej morën pjesë 45% e nxënësve (n=2596). Duke pasur parasysh numrin e madh të
popullatës dhe me qëllim pasjen e të dhënave më përfaqësuese për të gjitha shkollat, të dhënat
u peshuan statistikisht duke mbajtur në konsideratë numrin dhe përqindjen e nxënësve për çdo
shkollë (detajimi në ankesin 8.4).
Të dy pyetësorët u hartuan dhe u administruan nëpërmjet platformës Google Forms. Fillimisht,
u realizua sondazhi i nxënësve, në datat 30 prill – 4 maj, 2020 dhe i mësuesve në datat 4 – 15
maj 2020. Në këtë valë të dytë të pyetësorit, me qëllim krahasimi u ruajt një grup pyetjesh të
ngjashme me pyetësorët e valës së parë dhe u unifikuan pyetjet mes sondazhit të mësuesve dhe
nxënësve me qëllim rritjen e mundësisë për të krahasuar perceptimet e tyre. Të dhënat u
përpunuan me paketën statistikore për shkencat sociale SPSS 26 dhe EXCEL.
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3.2.

Pjesëmarrja në diskutimet me grup të fokusuar

Për të analizuar më në thellësi ndryshimet që kanë ndodhur në procesin e mësimdhënies në
distancë online në shkollat pjesë të projektit u realizuan dhe grupe të fokusuara me nxënësit
dhe mësuesit. Diskutimet me grupet u realizuan nga data 9 deri në datë 14 maj.
Mësuesit dhe nxënësit pjesëmarrës
26 mësues dhe 22 u angazhuan në 7 grupe të fokusuara nëpërmjet platformës ZOOM. Për
përzgjedhjen e pjesmarrësve u mbajtën në konsideratë:
• Shpërndarja gjeografike;
• Përdorimi i platformave digjitale;
• Zhvillimi i praktikës profesionale.
Qëllimi kryesor i realizimit të grupeve të fokusuara ishte të kuptuarit në thellësi të përvojave të
mësuesve dhe nxënësve lidhur me mësimin në distancë dhe validimit të rezultateve nga studimi
sasior. Udhëzuesi për grupet e fokusuara u hartua mbi të njëjtat çështje që trajtoheshin në
pyetësor. Tre komponentët kryesorë të diskutimit ishin:
❖ Ndryshimi i rutinës së mësuesve dhe nxënësve me mësimdhënien në distancë online.
❖ Platformat e përdorura për realizimin e mësimdhënies, pikat e forta dhe të dobëta të
secilës dhe sugjerimet për përmirësime.
❖ Si realizohen orët e praktikës profesionale, sa arrihen objektivat etj.
Takimet zgjatën mesatarisht 1.5 orë, në oraret e përshtatshme për pjesëmarrësit. Grupet e
fokusuara u regjistruan dhe u transkriptuan për qëllim të këtij studimi.

3.3.

Konsiderata etike

Të gjitha hulumtimet e ndërmarra në kuadër të këtij studimi janë bërë në përputhje me parimet
etike dhe në respektim të kodit të sjelljes të Swisscontact. I gjithë informacioni i mbledhur nga
sondazhet dhe bisedat është përdorur vetëm në kuadër të tij dhe për llogari të projektit S4J. Të
gjithë të intervistuarit ishin në dijeni të temës së bisedës dhe informacionin e ndanë hapur e pa
asnjë lloj hezitimi. Takimet e grupeve të fokusuara u regjistruan me miratimin e të gjithë
pjesëmarrësve me qëllim zbardhjen e diskutimeve vetëm për qëllime të studimit. Sondazheve
iu paraprin një hyrje e cila shpjegon qëllimet e sondazhit dhe siguron si nxënësit dhe mësuesit
për respektimin dhe ruajtjen e të dhënave apo për mos mbledhjen e të dhënave personale. Në
asnjë prej sondazheve nuk u mblodhën të dhëna të identifikueshme dhe pjesëmarrësit. Ata u
informuan në lidhje me përdorimin e të dhënave dhe ruajtjen e tyre.
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4. REZULTATET NGA SONDAZHET DHE DISKUTIMET ME GRUP TË FOKUSUAR
4.1. Si janë adresuar gjetjet dhe rekomandimet e studimit të parë?
Tabela 1: Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të studimit të parë

Gjetjet / mars 2020

Rekomandimet

82% e nxënësve dhe 64% e
mësuesve përdorin WhatsApp
për mësimin në distancë

Fuqizim i platformës
MesoVET

15.6% e mësuesve dhe 33% e
nxënësve përdorin platforma
digjitale

Masat e marra nga S4J

45 uebinare (662
pjesëmarrës) në mbështetje
të përdorimit e pasurimit të
Trajnim i mësuesve në platformës
përdorimin e
platformës
Seri videosh shpjeguese për
platformën

Rezultatet / maj 2020
64% e nxënësve dhe 67% e
mësuesve përdorin platforma
digjitale për realizimin e
mësimit në distancë
96 klasa virtuale
3851 Përdorues në total

31 klasa virtuale

Përdorimi i rrjeteve sociale
për promovim

417 mësues përdorues

702 përdorues në total
103 Mësues përdorues
35% e mësuesve kanë kërkuar si Pasurimi i platformës
mbështetje materiale mësimore MesoVET me
materiale mësimore
15% kanë kërkuar zhvillim dhe
duke u fokusuar në
aftësim profesional
materialet për
maturën shtetërore
Mësueset janë gati të përfshihen
në zhvillim materialesh
Përfshirja e mësuesve
në zhvillimin e
materialeve mësimore
dhe pasurim i
platformës
89% e nxënësve përdorin
celularin për mësim
14% nuk kanë fare internet
50% e mësuesve vlerësojnë me
projekte e pyetje
Nxënësit duan:
15% më shumë video
21% materiale shkurt
28% materiale të reja

Investim në
infrastrukturë digjitale
për të përballuar
mësimdhënien online
Aftësim i mësueseve
për zhvillim dhe
planifikim mësimi në
distancë me modul
trajnimi digjital për
metodat e mësimit
digjitale në distancë

Asistencë teknike e dedikuar
- Shërbim 24/7
56 veta të trajnuar për
hedhjen e materialeve;
Krijimi i 3 komuniteteve të
praktikës me 43 mësues;
3 kurse ndërvepruese online
për hartimin e hedhjen e
materialeve;
Ndërtim protokolli për
hartimin dhe hedhjen e
materialeve;
Program trajnimi për
zhvillimin e materialeve me
kompani zvicerane.
Mbështetje për 53 nxënësit e
shkollës Tregtare në Vlorë
Ofrim Interneti dhe karta
celulare
5 webinare për trajnim:
Planifikimi, Materialet
Mësimore, Platformat,
Vlerësimi, Praktikat
Profesionale, Mbështetja
psikosociale.
5 kurse online e materiale
udhëzuese online

17 mësues të përfshirë si autorë
të parë në hartimin e
materialeve mësimore dhe 96
në rishikim e pasurim
41 lëndë/module krijuar si
hapësira të reja virtuale me
materiale mësimore
3 kurse përgatitore për lëndët e
Maturës që mbulojnë 100%
programin orientues
Të gjithë nxënësit frekuentojnë
mësimin në distancë, kryesisht
përmes Whatsapp dhe vetëm ½
MësoVET.
81% e mësuesve janë shprehur
se mbështetja e projektit S4J ka
qenë shumë e vlefshme.
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4.2. Rezultatet nga sondazhi i dytë dhe diskutimet e thelluara me mësuesit
330 mësues morën pjesë në valën e dytë të sondazhit me një rritje prej 33 pjesëmarrësish në
krahasim me sondazhin e parë. Mosha mesatare e mësuesve pjesëmarrës është 45 vjeç.
LIDHJA ME INTERNET REALIZOHET
72%

80%
60%
40%

26%

20%

2%

0%
Me paketa të kompanive
celulare në telefon.

Nëpërmjet wifi/ lidhjes fikse

Te dyja

Figura 1: Realizimi i lidhjes së internetit për mësuesit

Pas fillimit të vështirë, të vendosur përballë një situate që kërkonte ndërhyrje të menjëhershme
dhe përdorimit të teknologjisë dhe platformave jo shumë të njohura prej tyre, mësuesit
shprehen entuziastë për mënyrën se si e përballuan këtë ndryshim dhe se si po realizohet
mësimi në distancë. Ndërkohë ngarkesa e mësuesve është rritur, pasi përgatitja e materialeve
dhe e organizimit të mësimit kërkon më shumë kohë. Për një pjesë të lëndëve nuk ka literaturë
bazë dhe një pjesë e tyre shprehen se kanë ngarkesë të madhe orësh.

“Mёnyra e komunikimit ka
ndryshuar dhe u gjetёm tё
papёrgatitur si nё metodikё dhe nё
infrastrukturё.”
Mësuese, Shkolla Teknike
Ekonomike, drejtimi “EkonomiBiznes”

“Kalimi nga klasa nё shtёpi ka
efektet e veta si pёr mёsuesit ashtu
edhe pёr nxёnёsit. Nё lёndёt teorike
profesionale ne nuk kemi tekste tё
mirёfillta. Kjo na ka bёrё qё gjatё
gjithё kohёs tё jemi nё kёrkim tё
informacionit, pёrpunimit dhe
pёrdorimit tё materialeve mёsimore
kjo edhe nёpёrmjet mёnyrave
digjitale.”
Mësuese, shkolla “Kristo Isak”,
drejtimi “Ekonomi-Biznes”

Gjithashtu, vlen të përmendet fakti se edhe procedurat e monitorimit e raportimit kanë
ndryshuar, duke rritur në këtë mënyrë edhe ngarkesën e mësuesve. I njëjti informacion shpesh
kërkohet nga disa institucione, AKPA, ZVA, Ministria e linjës etj, çka tregon për një mungesë
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koordinimi mes institucioneve. Ndryshimet në udhëzimet për organizimin e mësimdhënies nga
shtëpia kanë qenë të vazhdueshme duke sjellë vështirësi për mësuesit.

“Njё tjetёr problem ёshtё se udhёzimet qё
vijnё shpesh janё tё ndryshёm por edhe
pёrmbysin/shfuqizojnё njёri-tjetrin.”
Mësuese, shkolla “Hamdi Bushati”, drejtimi
“Ekonomi-Biznes” dhe “Hoteleri Turizëm”

Nga diskutimet në grupet e fokusuara me mësuesit del qartë fakti se me kalimin e kohës ata kanë
përdorur gjithë mundësitë e tyre për të përmirësuar mënyrën e komunikimit me nxënësit,
materialet e dërguara, platformat digjitale të përdorura etj.
Mësimi në distancë ka pasur ndikimin e vet në mënyrën se si ndërveprojnë virtualisht mësuesit
dhe nxënësit. Shumica e tyre, 61%, shprehen se takohen me nxënësit 4 herë në javë ose më
shumë; 30% shprehen se takohen 2-3 herë në javë dhe vetëm 8.4% takohen një herë në javë.
Gati gjysma e mësuesve, 47%, deklarojnë se orët mësimore virtuale i kalojnë 90 minuta ndërsa
7% kalojnë më pak se 30 minuta në çdo seancë mësimore me nxënësit.
Një pjesë e mësuesve shprehen se ruajtja e kontaktit dhe ndërveprimit me të gjithë nxënësit
është e vështirë. Vështirësia lidhet me aksesin në internet dhe në pajisjet e domosdoshme si dhe
me mungesën e ndërveprimit dhe rënien e interesit të nxënësve.

“Grupi i nxënësve aktivë mbeten
aktivë, ata që e kanë dëshirë
teknologjinë përfshihen por nuk ju
zgjat shumë interesi.”
Mësuese, Shkolla Teknike Ekonomike,
drejtimi “Ekonomi-Biznes”

“Në shkolla profesionale kemi
probleme pasi fëmijët vijnë nga shtresa
në vështirësi ekonomike dhe sociale.”
Mësuese, shkolla industriale “Pavarësia”,
lëndë të përgjithshme

“Përdorimi i platformave e bën mësimin interesant
dhe nё fillim edhe reagimi i nxënësve ishte i mirё por
mё pas ata u tёrhoqёn. Mund tё jetё dhe mungesa e
internetit sepse kemi nxёnёs qё vijnё nga familje tё
varfёra.”
Mësuese, Shkolla Tregtare, drejtimi “Ekonomi-Biznes”
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Udhëzimet lidhur me mënyrën se si do të mbyllet viti akademik të përcjella përmes medias,
duket se kanë ndikuar në uljen e interesit dhe angazhimit të nxënësve.

“Gjatё dy javёve tё para, deri sa u krijuan kushtet kishte
vёshtirёsi dhe interesi ishte i ulёt. Pasi kaloi faza
fillestare, interesi u rrit. Ndёrsa nё dy javёt e fundit shoh
njё rёnie tё interesit tё nxёnёsve. Reagimet e tyre janё
minimizuar. Informacioni qё ёshtё marrё pёrmes medias
qё kёtё vit nxёnёsit do tё kenё lehtёsira besoj ka ndikuar
nё uljen e interesit nga ana e nxёnёsve.”
Mësuese, shkolla “Hamdi Bushati”, drejtimi “EkonomiBiznes” dhe “Hoteleri Turizëm”

Disa prej tyre shohin edhe elementë pozitivë në realizimin e mësimdhënies në distancë si
shmangia e zhurmës që mund të krijohet në klasë, evitimi i shpërqëndrimit të nxënësve të
interesuar, por edhe fokus e produktivitet më të lartë të mësuesve.

“Mёsimdhёnia online ka edhe anёt e veta
pozitive - evitohet zhurma, duke evituar
humbjet qё mund tё vijnё nga tё tjerёt.”
Mësuese, shkolla “Hamdi Bushati”, drejtimi
“Ekonomi-Biznes” dhe “Hoteleri Turizëm”

Ajo që vihej re në diskutimet me mësuesit ishte përpjekja e tyre për tu përshtatur jo vetëm me
teknologjinë por edhe me mënyrat e reja të shpërndarjes së dijes dhe mënyrave të reja të
ndërveprimit me nxënësit.
Sipas mendimit tim “Zoom8” vazhdon tё ketё prioritet ndaj platformave tё tjera sepse komunikimi
bёhet mё real, sheh dhe komunikon me secilin dhe sheh reagimet e tyre. (Mësuese, Shkolla Tregtare,
Drejtimi Ekonomi Biznes)
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Një zëvendësues i asaj që bëhet në një klasë në kohë normale.
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“Pёr tё nxitur nxёnёsit kemi menduar
edhe realizimin e njё konkursi “Unё
gatuaj recetёn e gjyshes”. Deri tani
nxёnёsit janё nё fazёn e dorёzimit tё
recetave, nё fund ёshtё menduar
edhe shpёrblimi i fituesve me çmime
simbolike.”

“…madje kam krijuar dhe njё grup
prindёrish si njё mёnyrё pёr tё nxitur
aktivizimin e nxёnёsve tё cilёt kanё
tendencё tё mos pёrfshihen online,
por edhe prindërit jo gjithmonë
përgjigjen.”
Mësues, shkolla “Gjergj Canco”, drejtimi
“TIK”

Mësuese, shkolla “Kolin Gjoka”, drejtimi
“Hoteleri-Turizëm”

SHPJEGIMI MËSIMIT DHE KËSHILLIMI
Nxënësit s'kuptojnë mësimin në distancë sepse kanë vështirësi në ndjekje.
Nxënësit janë të kënaqur me shpjegimet dhe këshillat e mia.
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Figura 2: Dakortësia me shpjegimet dhe këshillimin

Detyrat dhe materialet
Detyrat, shpjegimet dhe materialet e përdorur kanë ndryshuar format. Ato formatohen në
mënyrë të tillë që dërgohen përmes platformave sociale të komunikimit përmes të cilave:
•
•
•
•

45% e mësuesve i dërgojnë shpjegimet për lëndët;
28% e tyre dërgojnë regjistrime videofonike;
16% dërgojnë ushtrime dhe detyra shtëpie; dhe
7% dërgojnë pika për diskutime.
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VLERËSIMI DHE MATJA NJOHURIVE
Jap detyra që bëhen në këto kushte: kuize, pyetje grupale, etj.
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34.6%

Vlerësimin e bazoj në materialet që shkëmbehen gjatë mësimit në distancë.

42.7%

Jap detyra që respektojnë afatet kohore në këto kushte.
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Figura 3: Dakortësia me shpjegimet dhe këshillimin

Në diskutime, mësuesit shprehen se përdornin llojshmëri materialesh si video audio, skica e
materiale të ndryshme të cilat jua dërgonin nxënësve nëpërmjet platformave të ndryshme.
Vështirësia më e madhe lidhur me materialet qëndron në faktin se shpesh mungojnë dhe
përgatitja e tyre kërkon kohë. Shumë prej mësuesve na treguan për materialet që kishin punuar
gjatë kësaj periudhe dhe vështirësitë që kishin hasur.

“Kam synuar ilustrimin e informacionit nёpёrmjet
skemava pёr ta bёrё mё tё kuptueshёm por kjo
kёrkon kohё. Pёrgatitja e testeve dhe materialeve tё
tjera gjithashtu kёrkon kohё. Krijimi i njё klase
imagjinare ёshtё sfidё nё mёnyrё qё tek nxёnёsit tё
pёrcjellim informacionin e nevojshёm dhe ai tё jetё i
kuptueshёm.”
Mësuese, shkolla “Hamdi Bushati”, drejtimi “EkonomiBiznes” dhe “Hoteleri Turizëm”

Praktika
Ndryshimin më të madh në organizimin dhe format e ka praktika profesionale:
•
•
•

60% e mësuesve e organizojnë praktikën në përshtatje me kushtet e mësimit në shtëpi;
20% shprehen se e realizojnë praktikën përmes projekteve; dhe
18% e mësuesve thonë që përdorin të njëjtin format si për lëndët teorike edhe për orët
e praktikës.
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Në diskutimet në grupet e fokusuara, mësuesit treguan se menaxhimi i orëve të praktikës është
i vështirë të realizohet online. Mësuesit ndanë përvoja mjaft interesante të mënyrës se si ata
angazhonin nxënësit në punë praktike. Praktika zakonisht realizohej një herë në javë nëpërmjet
projekteve të ndryshme në kushtet e shtëpisë. Në profilet “Teknologji Informacioni dhe
Komunikimi (TIK) dhe “Ekonomi-Biznes”, në lëndët ku nxënësit duhet të mësonin programe
profesionale, realizimi i orëve të praktikës lidhej me aksesin në pajisje elektronike dhe internetit
dhe për shkollat ku infrastruktura nuk mungonte, si në rastin e shkollës “Gjergj Canco” realizimi
i praktikës ishte më i lehtë dhe më efektiv.

“Praktika profesionale nuk mendoj se ёshtё efikase. Mёsuesit qё
realizojnё praktikёn profesionale u gjetёn tё papёrgatitur pёr njё
moment tё tillё. Nuk kishin me vete mjetet e nevojshme pёr realizimin
e praktikёs profesionale nё shtёpi. Thjesht po merren video nga
youtube dhe po postohen nga kёto mёsues, madje edhe pa i pёrkthyer
dhe pa i pёrshtatur me rezultatet mësimore qё janё nё
skeletkurrikulat pёrkatёse.”
Mësuese, shkolla “Gjergj Canco”, drejtimi “Elektroteknikë”

Ndërkohë në lëndët praktike, veçanërisht në profilin TIK, mësuesit pjesëmarrës në diskutime u
shprehën se edhe nxënësit me mesatare të ulët gjatë kësaj periudhe janë bërë më aktivë.
Mendimet e mësuesve lidhur me këtë ndryshim varionin që nga fakti që nxënësit e informatikës
janë më të prirur për elementë praktikë si edhe të tjerë që besonin se mundësia për tu
konsultuar me të afërm për realizimin e detyrave rriste performancën e tyre.
Grupi i mësuesve që jepnin mësim kryesisht në modulet e praktikës profesionale shprehen se
Platforma MesoVET në mënyrë të veçantë ishte e dobishme për realizimin e orëve të praktikës
profesionale duke qenë se kjo platformë është e dedikuar ndaj arsimit profesional.

“Realizimi i orëve të praktikës varet nga specifikat e lëndës. Unё do bёja njё krahasim mes
nxёnёsve tё vitit tё parё dhe atyre tё vitit tё IV. Ndryshimi ёshtё i dukshёm. Nxёnёsit e vitit
tё I-rё pёrvec se janё me inaktiv, idenё e praktikёs e lidhin vetёm me vajtjen nё biznes dhe
pavarёsisht pёrpjekjeve qё ne bёjmё atyre ju duket sikur praktika nuk po realizohet. E
kundёrta ndodh me maturantёt tё cilёt kanё udhёzuesit dhe materialin teorik dhe ato nё
kushte shtёpie mundohen t’i realizojnё. Pёr tё krijuar idenё e realizimit tё praktikёs, jemi
munduar t’i pёrfshijmё edhe mentorёt qё nxёnёsit do tё kishin nё biznes nёse praktika do
tё realizohej nё kushte normale. Mentori ka marrё pjesё edhe ne vlerёsim.”
Mësuese, shkolla “Kolin Gjoka”, drejtimi “Hoteleri-Turizëm”
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Pajisjet
Mësimdhënia në distancë realizohet kryesisht përmes aparateve të telefonisë celulare. Më
shumë se gjysma e mësuesve, 52%, përdorin celularët personalë dhe pjesa tjetër e realizojnë
mësimdhënien me anë të pajisjeve kompjuterike (desk/lap top). Thuajse të gjithë mësuesit
(92%) shprehen se kanë qasje të vazhdueshme në internet dhe 69% prej tyre kanë internet Wi/Fi
me linja kabllore dhe 21% përmes ofertave telefonike. 2% e mësuesve janë shprehur se nuk
kanë internet dhe 6% e tyre nuk e kanë lidhjen me internet të rregullt e të vazhdueshme.
Mjedisi Virtual i të Nxënit
Edhe pse platforma e komunikimit WhatsApp vazhdon të dominojë mësimdhënien duke u
përdorur prej 76% e mësuesve, përdorimi i saj ka ndryshuar. Mësuesit e kanë transformuar
procesin e mësimdhënies me anë të kombinimit të platformave për ta optimizuar
mësimdhënien. Ata shprehen në nivelin 67% se i përdorin platformat digjitale vetëm ose në
kombinim me WhatsApp, Facebook ose Zoom. Sidoqoftë gati një e treta nuk përdorin asnjë
platformë digjitale por vetëm grupet WhatsApp (32.4%).
PLATFORMAT DIGJITALE DHE PËRDORIMI NGA MËSUESIT
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Google classroom

MësoVet
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Figura 4: Vlerësimet për përdorimin e platformave digjitale nga mësuesit

Gjetjet nga pyetësori me mësues u konfirmuan nga diskutimet me ta në grupet e fokusuara.
Edhe për shkak të udhëzimeve fillestare për përdorimin e grupeve të WhatsApp për mësimin në
distancë, mësuesit fillimisht përdorën WhastApp. Shumë shpejt ata filluan të eksplorojnë
platforma të tjera digjitale dhe diferenca në shifra është e ndjeshme. Është e vështirë të
diferencosh në mënyrë të pastër grupet që përdorin platforma të veçuara. Nga diskutimet
rezultoi se mësuesit përdornin platforma të ndryshme në varësi të lëndës, materialeve të
disponueshme. Të gjitha lëndët që kishin materiale në MesoVET ishin lëndë që ofroheshin
nëpërmjet kësaj platforme, kur nuk kishte materiale aty mësuesit përdornin platforma të tjera.
Ndërkohë që Classroom përdorej si një portofol i lëndës, në MesoVET përdoreshin testet,
materialet, skicat, videot etj. Të gjithë mësuesit vazhdojnë të përdorin Whatsapp por mënyra e
përdorimit ka ndryshuar për pjesën dërrmuese të tyre.
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Infrastruktura mbetet një problem edhe për një pjesë të mësuesve. 52% e tyre shprehen se
realizojnë mësimin nëpërmjet celularit. Në grupet e fokusuara rezulton se është më e vështirë
të ndërveprosh me platformat nëpërmjet celularit, çka tregon se një pjesë e konsiderueshme e
mësuesve mbështeten në Whatsapp dhe më pak në platforma.

“…Fillimisht filluam me grupe WhatsApp-i, pёr lёndёt
qё janё tё hedhura tek platforma “MёsoVet.al” jemi
fokusuar aty, gjithashtu kam pёrdorur “Zoom” dhe
“GoToMeeting.”

Mësuese, shkolla “Kristo Isak”, drejtimi “Ekonomi-Biznes”

Nga diskutimet rezulton se mësuesit që kanë qenë trajnuar më parë për platformën ishin më të
përgatitur për këtë situatë dhe tranzicioni i tyre nga mësimdhënia në klasë drejt mësimdhënies
nëpërmjet platformës ishte më i lehtë.
Mësuesit vlerësonin faktin se platforma ishte e dedikuar për mësimdhënien në AFP, kishte
materiale cilësore dhe interaktive të përshtatshme për lëndët e tyre, lehtësonte interaktivitetin
mes mësuesve dhe nxënësve, etj. Gjithsesi mësuesit shprehen se përdorimi i platformës nuk
ishte i lehtë, kërkonte linjë të qëndrueshme dhe të fuqishme interneti, ishte e vështirë të
përdorej nga celulari dhe nuk kishte materiale për të gjitha lëndët, duke kufizuar mundësinë për
tu përdorur më shumë.
Ndërkohë që çështje që ngritën mësuesit ishte dhe nevoja e vazhdueshme për të pasuruar
platformën me materiale. Një pjesë e mësuesve gjithashtu diskutuan edhe rreth
qëndrueshmërisë së platformës, duke qenë se MesoVET ofrohet nga projekti S4J si dhe
mundësinë do të ketë platforma të mbetet funksionale pasi projekti të përfundojë.
Mësuesit të cilët ende nuk e përdornin masivisht platformën theksuan nevojën e një trajnimi
më të thelluar në lidhje me përdorimin në të ardhmen. Ndërkohë që e gjithë vëmendja është
përqëndruar në maturën shtetërore dhe në vlerësimet përmbyllëse të këtij viti akademik,
mundësia dhe koha në dispozicion e mësuesve në këtë moment për të mësuar dhe përdorur një
platformë të re është e kufizuar.
Të gjithë mësuesit pjesëmarrës në grupet e fokusuara e vlerësonin platformën si shumë të
rëndësishme dhe që duhet të përdorej edhe në klasë kur shkolla të fillonte normalisht.
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“Njё numёr i madh nxёnёsish njiheshin mё parё me platformёn. Unё e kam krijuar
klasёn time. Disa kanё vёshtirёsi nё pёrdorim, mbase kjo vёshtirёsohet nga telefoni.
Ngarkesa e mёsuesit e bёn mё tё vёshtirё pёrkushtimin ndaj platformёs, por me
uljen e ngarkesёs do tё jetё mё e madhe koha pёr t’ju pёrkushtuar. Mundёsia e
shkёmbimit tё materialeve e lehtёson dhe pёrmirёson punёn. Ka nevojё pёr t’u
pasuruar me material dhe pёr t’u pёrditёsuar. Pёrdorimin e platformёs e shoh
ndihmues.”
Mësuese, Shkolla Teknike Ekonomike, drejtimi “Ekonomi-Biznes”

“Mёsuesit duhet tё kenё akses nё
çdo kurs dhe jo vetem nё njё kurs
specifik. Shpesh ndodh qё ka
ndёrthurje lёndёsh, njё mёsuesi
mund t’i lind nevoja qё tё njihet me
informacione qё nuk janё pjesё e
kursit ku ai ka akses.”
Mësues, shkolla “Gjergj Canco”,
drejtimi “Elektroteknikë”

“Problemi te “MesoVet” ёshtё se
duke qёnё njё aplikacion i madh,
as ne profesorёt nuk jemi
plotёsisht tё trajnuar/tё gatshёm
pёr tё marrё dhe ngarkuar
leksione.”
Mësues, shkolla “Gjergj Canco”,
drejtimi “Elektroteknikë”

Mësuesit duket se kanë më shumë besim në vetvete dhe siguri në përdorimin e platformave
digjitale për mësimdhënie sipas perceptimeve të matura me një shkallë nga 0 – 4. Mësuesit
ndjehen të sigurt se i kanë aftësitë për të përdorur platformat digjitale për mësimdhënie
(mesatarja = 3.2) dhe për ndarjen e postimin materialeve përmes platformës (mesatarja = 3.1).
Ata janë në gjendje të udhëzojnë nxënësit në përdorimin e platformave digjitale (mesatarja =
3.3). Mësuesit janë më pak të familjarizuar me përdorimin e platformave për të bërë testime
dhe vlerësuar nxënësit (mesatarja = 2.9). Me po të njëjtin nivel ata janë shprehur edhe për
përdorimin e platformave digjitale për të ardhmen (mesatarja = 2.9).
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APROVIMI PËR PLATFORMËN DIGJITALE
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Figura 5: Shkalla e aprovimit për përdorimin e platformës digjitale

Në një pyetje tjetër lidhet me përdorimin e mësimit online në të ardhmen:
• 48% shprehen se do të vazhdojnë t’i përdorin këto metoda edhe në të ardhmen;
• 41% nuk janë të sigurt nëse do të donin të vazhdonin me këtë format; dhe
• 11% janë të sigurt që nuk duan të përdorin mësimin online në të ardhmen.
Këto të dhëna janë treguese edhe për faktin se në një masë të madhe mësuesit e kanë përqafuar
mësimdhënien nga distanca dhe e kanë larguar pasigurinë që lidhet me teknikat e mësimit nga
distanca.

4.3.

Rezultatet nga sondazhi dhe diskutimet me nxënësit

2596 nxënës morën pjesë në sondazhin e dytë, 7% më shumë krahasuar me sondazhin e parë.
Numri më i madh i nxënësve pjesëmarrës vjen nga dy shkollat e Tiranës të përfshira në këtë
projekt. Një rritje me 3% vihet re edhe në numrin e vajzave që morën pjesë në sondazh.
Nxënësit që po ndjekin studimet në klasën e 11 kanë përfaqësimin më të lartë në sondazh me
30% të pjesëmarrësve. Grupi më pak i përfaqësuar është ai klasës së 10-të me 22.3% të nxënësve
pjesëmarrës. Pjesëmarrja në sondazh dominohet nga nxënësit që studiojnë “Ekonomi-Biznes”
(26.5%) dhe ata që ndjekin studimet në “Hoteleri-Turizëm” (23,2%).
90% e nxënësve e ndjekin mësimin në distancë me telefona celularë dhe vetëm 49% e nxënësve
kanë qasje të vazhdueshme në internet. Mbetet i njëjtë, 14%, numri i nxënësve që nuk kanë fare
qasje në internet. Të pyetur për mënyrën se si e realizojnë lidhjen me internetin, 71% e nxënësve
e marrin internetin përmes lidhjeve wi/fi (kabllore) dhe 26.5% përdorin paketat e internetit nga
kompanitë celulare.
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83% e pjesëmarrësve e ndjekin mësimin në distancë përmes platformës së komunikimit
WhatsApp. 61% e nxënësve duken të kënaqur me sistemin e zgjedhur nga shkolla e tyre për të
realizuar mësimin në distancë dhe 72% shprehen se ndjekin rregullisht dhe aktivisht mësimin në
distancë. 65% e nxënësve shprehen se mund të ndjekin rregullisht diskutimet gjatë mësimit në
distancë. Nxënësve u pëlqen ndërveprimi online me njëri tjetrin (71%) dhe masa e komunikimit
që kanë me mësuesit e tyre. Tre në çdo katër nxënës shprehen se mesazhet që marrin nga
mësuesit janë të qarta dhe 71% e shprehen se janë të kënaqur me shpjegimet dhe udhëzimet
që marrin prej mësuesve. 34% e nxënësve shprehen se nuk arrijnë të kuptojnë atë që ju mësohet
për shkak të vështirësive që kanë mësimet në distancë.
DAKORTËSIA ME SHPJEGIMIN DHE KËSHILLIMIN NË E MËSUESVE (%)
S'e kuptoj mësimin: vështirësi ndjekjeje
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Figura 6: Vlerësimet e nxënësve për shpjegimin dhe këshillimin në distancë

Edhe në grupet e fokusuara me nxënësit ata ndanin të njëjtin mendim me mësuesit e tyre lidhur
me përmirësimin gradual të mësimit në distancë. Fillimi ishte i vështirë por gradualisht procesi
u normalizua. Nxënësit të cilët nuk kanë pasur probleme me pajisjet dhe internetin, duket se
janë përshtatur më së miri.

“Fillimisht mësimi online nisi
disi me vështirësi për shkak se
njё situatё e tillё na gjeti tё
papёrgatitur. Mё pas, me
kalimin e fazёs fillestare
situata u normalizua.”
Nxënës, shkolla industriale
“Pavarësia”, drejtimi “TIK”

“Unë personalisht nuk kam pasur probleme
me pajisjet dhe internetin, pasi kam dhe
kompjuter dhe internet me wifi. Në klasën
time të gjithë kanë telefon por internet mund
të jetë vështirë për nxënësit që jetojnë në zona
ku nuk shtrihet interneti ose për ata që
përdorin internetin nëpërmjet ofertave nga
kompanitë celulare.”
Nxënës, shkolla “Kolin Gjoka”, drejtimi “TIK”
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Një çështje me rëndësi është edhe aktivizimi i nxënësve në mësim. Një pjesë e nxënësve
shprehen se përdorimi i teknologjisë e ka bërë mësimin më tërheqës dhe ata janë bërë më aktiv.
Ndërkohë nxënës të tjerë shprehen se kjo mënyrë mësimdhënie ka rritur fiktivitetin në vlerësim,
pasi tani nxënësit mund të kopjojnë ose të marrin ndihmë nga të tjerët.
“Ajo çfarё unё kam vёnё re ёshtё se nxёnёsi qё nё klasё ishin tё dobёt/inaktiv tani
kanё filluar tё aktivizohen mё shumё. Besoj se ёshtё roli i teknologjisё qё ka bёrё qё
tё rritet interesi. Gjatё kёsaj kohe kam vёnё re qё edhe nxёnёs qё nuk ishin aktiv mё
shkruanin pёr tё mё kёrkuar ndihmё nё zgjidhjen e ushtrimeve dhe kjo tregon rritje
interesi, ёshtё gjё e mirё.”

Nxënës, shkolla “Hamdi Bushati”, drejtimi “Ekonomi-Biznes”

Vlerësimi
Ka një rënie me 5% aprovimi i metodave të vlerësimit që përdoren nga mësuesit duke shkuar në
65%, krahasuar me sondazhin e marsit. Sërish vlerësimi dominohet nga pyetjet e hapura (55%),
kuizet dhe projektet me 44% secili dhe puna në grup 22%. Kjo tregon që për mësuesit është
ende e vështirë të modifikojnë metodat e vlerësimit për t’ju përshtatur mësimit nga distanca.
Ashtu si për mësuesit, mënyra e vlerësimit është shqetësim edhe për nxënësit. Një pjesë e tyre
shprehen të kënaqur në terma të përgjithshëm por kur shpjegonin mënyrat e vlerësimit
ndaleshin tek vështirësitë dhe natyra ndonjëherë fiktive e vlerësimit.
DAKORTËSIA ME VLERËSIMET E MËSUESVE (%)
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Figura 7: Dakortësia e nxënësve me vlerësimet që marrin në distancë

“Vlerёsimi ështё problem sepse nxёnёsit i marrin gati
nga nxёnёsit e tjerё zakonisht. Metodat qё mёsuesit
pёrdorin janё tё ndryshme si teste, kuize, pyetje tё
cilat duhet t’i pёrgjigjemi nё audio.”
Nxënës, shkolla “Kolin Gjoka”, drejtimi “HoteleriTurizëm”
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Mjedisi virtual i të nxënit
64% e pjesëmarrësve në sondazh përdorin për mësim platformat digjitale. Ky tregues është
dukshëm më i lartë në krahasim me situatën gjatë muajit mars kur ishte vetëm në nivelin 20%.
Kur nxënësit pyeten se me çfarë kombinohet komunikimi në WhatsApp, në përgjigjet e tyre ata
theksojnë më së shumti platformat MesoVET (34%) dhe Google Classroom (29%).
VLERËSIMI I NXËNËSVE PËR PLATFORMAT DIGJITALE
(Vlera mesatare)
Vazhdimi me platformën në të ardhmen
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Figura 8: Vlerësimet e nxënësve për platformat digjitale në përdorim

Një në çdo katër nxënës dëshmon se i përdor platformat digjitale si gjatë mësimit ashtu edhe
pas tij kurse 20% e nxënësve mjaftohen me përdorimin gjatë orëve të mësimit. Për 69% të
përdoruesve të platformave digjitale niveli i përdorimit perceptohet si i mirë ose shumë i mirë
dhe platformat janë lehtësisht të përdorshme për 61% të pjesëmarrësve në sondazh. Për 71%
të nxënësve që përdorin platformat digjitale gjuha e përdorur në to është e kuptueshme dhe kjo
lidhet kryesisht me platformën MesoVET e cila ofrohet në gjuhën shqipe. Në të njëjtin nivel,
71%, nxënësit janë të kënaqur me materialet videofonike, skemat dhe grafikët që ngarkohen në
platforma nga mësuesit. Në 61%, nxënësit shprehen të kënaqur me përmbajtjen e materialeve
mësimore në platformë siç janë librat, revistat etj.
VLERËSIMI I MËSOVET
Vazhdimi me platformën në të ardhmen
Lehtësia në përdorim
Lejueshmëria e vet-testimit
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Udhëzimet nga mësuesit

1.9
2.8
2.8
2.8
2.9
3.0
3.0
3.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Figura 9: Vlerësimi i nxënësve përdorues të platformës MësoVET

25

39% e nxënësve mendojnë t’i përdorin platformat digjitale edhe në të ardhmen në procesin
mësimor, ndërkohë që 29.5% e tyre nuk janë dakord me vazhdimin e përdorimit të platformave.
Nxënësit mbeten kritikë për përmbajtjen e materialeve mësimore në platformë dhe 30%
shprehen se ato duhen pasuruar në përmbajte duke paraqitur materiale më të plota, më koncize
dhe me mundësi më të mëdha për diskutime online. Nga ana tjetër, 69% e nxënësve janë të
kënaqur me materialet vizuale që dërgohen nga mësuesit dhe me qasjen e pakufizuar në to. Gati
2/3 e nxënësve (65%) shprehen se koha në dispozicion për të bërë detyrat në shtëpi është
adekuate dhe 62% e konsiderojnë në masën e duhur nivelin e vështirësive të detyrave. 52% e
nxënësve shprehen të kënaqur me detyrat që ju jepen.
Nxënësit i përdornin platformat sipas udhëzimit të mësuesve për detyra, materiale apo teste,
por i përdornin edhe për të lexuar materiale e parë video profesionale. Shumica e nxënësve u
shpreh se platforma MesoVET përdoret kryesisht për realizimin e praktikës profesionale dhe
lëndëve profesionale, ndërkohë lëndët e përgjithshme bëhen nëpërmjet WhatsApp.
Një pjesë e vogël e nxënësve e vlerësonin si të vështirë hyrjen në platformë nga celulari, ndërsa
pjesa tjetër besonte që ishte e lehtë. Një nga gjërat që vlerësonin nxënësit lidhej me faktin se
materiali në platformë është dedikuar programit apo profilit të tyre të studimeve. Sugjerimet
kryesore të nxënësve në lidhje më platformën kanë të bëjnë kryesisht me krijimin e mundësisë
së komunikimit më interaktiv.

“Platforma ёshtё e mirë dhe lehtёsisht e
pёrdorshme. Njё mangёsi qё unё kam vёnё re ёshtё
se nuk ofron mundёsi pёr tё komunikuar mes
nxёnёsve dhe mёsuesve me zё dhe figurё.”
Nxënës, shkolla industriale“Pavarësia”, drejtimi “TIK”

Nxënësit evidentuan dhe avantazhet që ka platforma MesoVET në krahasim me WhatsApp.

“Nё krahasim me WhatsApp-in ka shumё anë
pozitive sepse mundёson realizimin e mёsimit
nёpёrmjet videove, kuizeve, informacioneve tё
ndryshme. Nё platformё renditja e mёsimeve ёshtё
shumё e qartё ndёrsa nё WhatsApp mёsimet nuk
janё tё renditura qartё, materialet ngatёrrohen
njёri me tjetrin.”
Nxënës, shkolla “Kolin Gjoka”, drejtimi “TIK”
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DAKORTËSIA PËR PLATFORMËN DIGJITALE NË %
29.5
11.4
20.5
6.5 7.7
23.7
27.3
6.9 7.5
22.4
26.5
Plaforma është lehtësisht e përdorshme 6.4 7.1
22.0
27.1
3.65.3 19.4
29.2
Grafikët dhe skemat e vendosura nga mësuesit janë… 4.56.7 16.6
28.6
4.16.1 16.4
28.4
E përdor shumë mirë platformën 4.26.5 19.1
25.1

13.8

Materialet e platformës të kënaqshme

24.8
34.8
36.7
37.4
42.6
43.7
44.9
45.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
plotësisht jo dakord

jo dakord

deri diku dakord

shumë dakord

plotësisht dakord

Figura 10: Vlerësimet e nxënësve për platformën digjitale bazuar në përdorim

Praktika
Më shumë se gjysma e nxënësve shprehen se po e realizojnë praktikën në kushtet e shtëpisë.
Ka një rënie në 23.3% realizimi i praktikës me projekte nga 31% që ishte në sondazhin e marsit.
Vetëm 9% nga 17% që ishte në mars shprehen që nuk bëjnë praktikë. 17.3% e nxënësve
shprehen se praktikën e bëjnë si lëndë teorike.
Platforma MesoVET duket se ka qenë ndihmuese për nxënësit në realizimin e orëve të praktikës
profesionale. Nxënësit sollën raste të ndryshme të realizimit të praktikës profesionale në kushtet
e shtëpisë nëpërmjet projekteve të ndryshme çka flet më së miri për përpjekjen dhe kreativitetin
e mësuesve për të zhvilluar praktikat profesionale.

“Mёsuesi i praktikёs, ngarkon nё
platformё video ilustruese tё asaj
se çfarё duhet tё bёjmё ne, dhe mё
pas ne e realizojmё dhe e
ngarkojmё nё platformёn
“Mёsovet”. Psh njё detyrё e tillё ka
qёnё ndёrtimi i skriptit i cili realizon
lidhjen mes database dhe website.”
Nxënës, shkolla
industriale“Pavarësia”, drejtimi “TIK”
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4.4 Ndryshimet kryesore mes dy studimeve: mars 2020 dhe maj 2020
1. Përdorimi i platformave
Ndryshimi më i madh sasior nga vala e parë në valën e dytë të sondazhit është përdorimi në një
masë më të madhe i platformave digjitale dhe reduktimi i ndjeshëm i grupit të mësuesve dhe
nxënësve që mbështeten vetëm në grupet WhatsApp për realizimin e mësimit.

64
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Figura 11: Përdorimi i platformave nga nxënësit
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Figura 12: Përdorimi i platformave nga mësuesit

Ndryshim të madh ka rritja e përdoruesve të MesoVET. Kjo shpjegohet kryesisht me
mbështetjen që projekti S4J ka dhënë gjatë kësaj periudhe për shkollat partnere. Njëkohësisht
edhe si përgjigje ndaj nivelit të pakënaqësisë që mësuesit kishin me përdorimin e grupeve të
WhatsApp si platforma bazë për mësimdhënien në distancë në fillimet e kësaj periudhe.

2. Procesi i organizimit të mësimit
- Zhdërvjelltësia në përdorimin e platformave të ndryshme digjitale ka nxitur mësuesit dhe
nxënësit të ekplorojnë mënyra e platforma të ndryshme dhe të transformojnë procesin
mësimor në një nivel më të lartë brenda një periudhe të shkurtër kohe.
- Mësuesit vazhdojnë të përdorin WhatsApp por mënyra e përdorimit ka ndryshuar duke e
kombinuar përdorimin e tij me platformat digjitale.
- Përzgjedhja e platformës/platformave varet nga tipologjia e lëndës, disponibiliteti i
materialeve digjitale. Psh në rastin e lëndëve që ishin të disponueshme në platformë
përdorej platforma dhe WhatsApp për komunikim me nxënësit.
- Për realizimin e mësimit përdoren llojshmëri materialesh si shpjegime video e audio,
prezantime në Power Point, materiale të shkurtra në word, skica e materiale të ndryshme.
- Mësuesit nxorën në pah mënyra të ndryshme të nxitjes së kreativitetit dhe interesit të
nxënësve si në mënyrën e organizimit të mësimit edhe të tipit të detyrave që përdornin.
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3. Praktika profesionale
- Në rastin e orëve praktike mësuesit dhe nxënësit shpesh përdornin materialet e platformës
MesoVET dhe ndërvepronin për realizimin e projekteve hap pas hapi në WhatsApp. Detyrat
dërgoheshin në grupe WhatsApp dhe korigjoheshin në komunikime individuale me nxënësit.
- Platforma MësoVET në mënyrë të veçantë vlerësohej e dobishme për realizimin e orëve të
praktikës profesionale.
- Eksplorimi i mëtejshëm në grupet e fokusuara mbi mënyrën e realizimit të praktikës nxori në
pah përvoja dhe mënyra kreative të organizimit të praktikës në kushtet e shtëpisë.
- Përqindja e nxënësve që raportojnë se nuk e kanë realizuar praktikën profesionale është
përgjysmuar, nga 17% në mars në 9% në maj.
4. Vlerësimi
Në fazën e parë kryefjala e shqetësimeve të mësuesve dhe nxënësve ishin materialet mësimore
dhe problemet me aksesin në pajisje dhe internet, në këtë fazë të dytë ёshtё procesi i vlerësimit.
Në grupet e fokusuara dolën në pah shqetësime të ndryshme si vështirësi me metodologjinë e
përshtatshme të vlerësimit, fiktivitetin e vlerësimit, dhe për nxënësit edhe pasaktësia në
vlerësim dhe presioni i vlerësimeve.
Ky shqetësim reflektohej qartë në perceptimet e nxënësve lidhur me procesin e vlerësimit për
komponentët që përsëriteshin në të dy sondazhet. Në sondazhin e muajit majit nxënësit ishin
mesatarisht më pak të kënaqur me mënyrën e vlerësimit, që për hir të së vërtetës është sfiduese
në kushtet aktuale.
Kënaqësia e nxënësve me mbështetjen/
këshillimin e mësuesve dhe vlerësimin
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Figura 13: Krahasimi mes muajve mars dhe maj 2020
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5. ANALIZË CILËSORE E ARSIMIT NË DISTANCË
Arsimi në kushtet e shtëpisë, i diktuar me nxitim e në kushtet e emergjencës pandemike, siç e
treguan edhe rezultatet e sondazheve dhe diskutimeve me grupet e fokusuar, ka ndryshuar dhe
tashmë orientohet drejt platformave digjitale. Ndërveprimi është në themel të marrëdhënies që
krijohet mes mësuesve dhe nxënësve në procesin e të mësuarit.
Kjo marrëdhënie gjatë mësimit në distancë është e kushtëzuar nga vullneti i nxënësve për t’u
angazhuar në mësim si edhe baza teknologjike në dispozicion të mësuesve dhe nxënësve për të
realizuar mësimin. Në shkollat e përfshira në këtë studim si ora mësimore dhe shpjegimi i
lëndëve fillimisht u lidh me platformën e komunikimit social WhatsApp duke qenë se kjo
platformë u këshillua nga MASR bazuar në popullaritetin e saj në komunikim. Me këmbënguljen
dhe si rezultat i punës së S4J, mësuesit në bashkëpunim me nxënësit kanë kaluar procesin e orës
së mësimit në kombinim mes platformave të komunikimit social dhe platformat digjitale të
kryesuara nga MesoVET.
Me anë të grupeve WhatsApp realizohen proceset administrative si prezenca në orën e mësimit,
lajmërimet e ndryshme, shpërndarja dhe dorëzimi i detyrave, apo edhe shpërndarja e videove
shpjeguese apo dokumenteve përmbledhëse për mësimet. Procesi substancial i shpjegimit
ndërkohë duket se kalon në platformat digjitale veçanërisht për lëndët me karakter teknik dhe
profesional. Ajo që vihet re është përpjekja për t’iu përshtatur situatës së mësimit në distancë
duke përdorur të gjitha mundësitë për t’iu afruar sa më shumë mësimit në kushtet e klasës apo
laboratorit.
Mësimi në distancë bazuar në komunikim virtual është aq i mirë sa cilësitë teknike të rrjeteve
dhe pajisjeve që realizojnë komunikimin dhe mundësive për të pasur qasje në to. Kufizimet
teknike janë të mëdha dhe mësuesit kanë parasysh që komunikimi mësimor bazohet në pajisje
celulare. Mjeti të cilin ata e kufizuan gjatë mësimit në shkollë, klasa e laboratorë, u bë mjeti
kryesor për realizimin e mësimit nga distanca. Ky transformim digjital e virtual i komunikimit e
ka bërë procesin e mësimdhënies më të qartë dhe drejtpërdrejtë, më të përmbledhur si edhe
më vizual e videofonik. Mësuesit përshtasin mësimdhënien duke u bazuar në mjetet e
komunikimit që nxënësit dhe ata vetë kanë në dispozicion. Kjo ka sjellë që shpjegimi lëndor dhe
detyrat të përcillen në atë formë që maksimizon përdorimin efektiv të pajisjeve për njësitë
mësimore të shpërndara virtualisht. Gjithashtu, mësuesit kanë përmirësuar gjatë kësaj kohe
aftësitë e tyre për komunikim efektiv dhe efikas në një proces virtual mësimor të kufizuar
teknikisht.
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5.1.

Zhvillimet përmbajtjesore në procesin mësimor

Procesi mësimor është ndikuar dhe përshtatur me situatën në të cilën ndodhet. Ai filloi me
objektivin modest9 të mbajtjes së nxënësve të angazhuar gjatë izolimit. Në shkollat e përfshira
në studim, situata me zhvillimin përmbajtësor të procesit mësimor ishte më e avancuar sepse
gjatë katër viteve të fundit projekti S4J ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm që lidhen me
zhvillimin cilësor të arsimit profesional duke përfshirë edhe investimin në krijimin e MesoVET,
një version në shqip i platformës së hapur Moodle. Në ekosistemin e këtyre shkollave ekzistonin
kushtet për të bërë më shumë se një angazhim minimal të nxënësve. Ajo që vihet re si nga
sondazhet dhe diskutimet është një tjetërsim i procesit mësimor drejt përdorimit efektiv të
teknologjive për t’iu afruar sa më shumë mësimit në klasë.
Vihet re një shkallë e lartë e përgjegjshmërisë nga ana e nxënësve dhe mësuesve për realizimin
e procesit mësimor. Kjo përgjegjshmëri ka sjellë ndryshimin që vihet re në procesin e shpjegimit
i cili në shkollat e përfshira në këtë projekt po ecën mbi bazat e metodave të kombinuara të
mësimdhënies ku në procesin e shpjegimit kombinohen të paktën 2 forma të angazhimit në
distancë dhe disa lloje të komunikimit për të realizuar procesin.

Shpjegimi fillon me
njoftimet në grupet
WhatsApp për temën

Prezantohen detyrat
dhe testet në lidhje
me temën e shpjeguar

Procesi vijon me
shpërndarjen e
informacionit
përmbledhës mbi
temën

Tani kalohet në
platformë digjitale për
të realizuar diskutim
dhe ndjekur video,
imazhe apo grafikë
shpjegues

Procesi shpjegimit
përfundon me shpërndarjen
e materialeve dhe detyrave
ose në platformë ose në
WhatsApp

Figura 14: Skemë konceptuale për organizmin e orës mësimore në distancë

Në mënyrë skematike është paraqitur një nga mënyrat e zakonshme të prezantuara në
diskutimet në grupet e fokusuar për organimin e mësimit. Mësuesit zgjedhin të përdorin
platformat dhe metodat e përshtatshme në varësi të lëndës, disponibilitetit të materialeve, tipit
të veprimtarisë mësimore, etj, që na bën të besojmë që nuk ka një model organizimi unik për të
gjithë por ka variacion.
Prezantimi i temave, koncepteve dhe proceseve të reja në lëndët e arsimit profesional është
sfidues veçanërisht në vitet e ulëta të këtij arsimi. Nëse nuk do të ekzistonte mbështetja
teknologjike digjitale, procesi i shpjegimit nuk do të mund të realizohej. Kjo konfirmohet qartë

9

Të gjitha rregulloret theksojnë se periudha e mësimit në distancë nuk do të jetë bazë për vlerësimin përfundimtar të
nxënësve. Kjo periudhë mund të përdoret vetëm për të rritur notat e nxënësve dhe shënuar nëse ka përparim.
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nga nxënësit të cilët në gati 30% edhe kur i kanë mundësitë për t’u angazhuar me mësimin në
distancë nuk arrijnë të kuptojnë konceptet apo temat e shpjeguara.
Ndryshimi që u vu re në organizmin e praktikave mësimore nga distanca bazuar në sondazhet
dhe diskutimet e bëra gjatë sondazhit të dytë është:
➢ Strukturor – baza e praktikës është shikimi i videove, puna me dokumente dhe materiale që
gjenden në shtëpi;
➢ Teknik – proceset paraqiten dhe mësohen nga distanca duke përdorur mundësitë e dhëna
nga platformat digjitale apo mjete të tjera rrethanore në shtëpi;
➢ Substancial – si edhe me mësimin teorik, qëllimi mbetet angazhimi dhe bërja e përpjekjeve
maksimale në kushtet e kufizuara pa pretenduar zhvillimin e kompetencave.
➢ Formativ - një pjesë e mirë e praktikave veçanërisht kanë kaluar në formatin e projekteve
virtuale që ndiqen nga distanca.
Procesi i bërjes së praktikës duket se ka rënë edhe në formalitet sepse një pjesë e
konsiderueshme e nxënësve shprehen se praktika po realizohet si lëndët teorike. Edhe pse
procesi i praktikës profesionale po realizohet ai mbetet një proces i vështirë për t’u kryer, bazuar
veçanërisht në shkëmbimin e videove apo fotove përmes WhatsApp.
Mësimi i bazuar në metoda të kombinuara: njohuria teorike, praktika profesionale dhe mësimi
digjital e në distancë duket se janë bërë pjesë e realitetit që do të shoqërojë arsimin profesional
pas situatës së pandemisë COVID-19. Këto ndryshime kanë hapur rrugën për të rishikuar
rregullimin e procesin mësimor dhe kombinuar të mësuarin në klasë e gjatë orës së mësimit me
format të tjera të mësimdhënies bazuar të teknologjitë digjitale e platforma online për mësimin.
Problematik mbetet procesi i matjes së njohurive të përfituara gjatë mësimit në distancë. Mes
mësuesve ka një shqetësim të drejtë që lidhet me mundësinë e kopimit në provimet që
dërgohen me WhatsApp ose platformë digjitale.

5.2.

Roli i teknologjive në procesin mësimor në distancë

Injektimi i digjitalizimit në procesin e të mësuarit për shkak të izolimit e ka rritur frymën
bashkëpunuese dhe demokratike të procesit mësimor. Në këtë mjedis mësimor, mësuesi merr
role udhëzuese e nuk mund të jetë në qendër të procesit, ndërsa marrëdhënia komunikuese
kërkon patjetër angazhimin aktiv të nxënësve duke i dhënë atyre një rol shumë domethënës në
këtë bashkëpunim. Vendin e dialogut të klasës e kanë zënë diskutimet virtuale apo ato online,
blogjet, linjat e komunikimit virtual (chat).
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5.3.

Hallka e munguar: nxënësit pa akses10

Siç evidentohet edhe nga sondazhet, jo të gjithë nxënësit kanë mundësi për të ndjekur mësimin
në distancë dhe online. Çfarë po ndodh me këta nxënës? Mos janë këto shenja të një braktisje
të shkollës ose ndryshe braktisje të mësimit online?
Projekti S4J bëri një matje për këtë grup të shtrirë në 9 shkolla profesionale. U pyetën 80 nxënës
bazuar në të dhënat e shkollave për tendencën e braktisjes së mësimit në distancë. Nxënësit
pjesëmarrës në intervista ishin:
•
•
•

80% djem dhe 20% vajza;
49 prej tyre jetonin në zona rurale dhe 31 në zona urbane;
23% prej tyre ishin në vitin e parë, 24% në vitin e dytë, 24% në vitin e tretë dhe 30% në
vitin e katërt.

Ndonëse këta nxënës klasifikohen si kontingjent braktisës të mësimit online, kjo braktisje në
shumicën e rasteve, rreth 90% e tyre, mund të konsiderohet një braktisje e pavullnetshme, sepse
ata duan që të marrin pjesë në mësimin online por faktorë të ndryshëm, i shtyjnë drejt kësaj
braktisje.
Nxënësit janë pyetur për sfidat dhe vështirësitë që kanë hasur gjatë kësaj periudhe në lidhje me
mësimin online. Përgjigjet e tyre kanë qenë të ndryshme, por të analizuara së bashku mund t’i
ndajmë në:
•
•
•

vështirësi në mësim nxënie;
pamundësia për të marrë pjesë në mësim online për shkak të mungesës së pajisjeve dhe
internetit; dhe
gjendja e tyre në rrethana jo të përshtatshme.

Për sa i përket pjesëmarrjes në mësimin online:
•
•
•
•

16% e nxënësve të intervistuar janë shprehur se e kanë ndjekur disi mësimin online;
23% e tyre e kanë ndjekur disa herë;
36% e kanë ndjekur shumë pak; dhe
25% aspak.

Të gjithë kanë përdorur WhatsApp për të marrë pjesë në mësim, 7 prej tyre Whatsapp dhe
MesoVET dhe 2 prej tyre Whatsapp dhe Zoom.
Faktorët të cilët i kanë shtyrë këta nxënës të mos frekuentojnë mësimin online janë:
•

Mungesa e infrastrukturës digjitale, interneti, celularët smartphone dhe PC;

10

Ky seksion i studimit bazohet mbi rastin studimor të zhvilluar nga departamenti i Monitorimit dhe Matjes së Rezultateve
të projektit S4J.
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•
•
•
•
•
•

Faktorët ekonomikë, nuk kishin mundësi të bënin ofertë për internet;
Faktorët gjeografikë, jetesa në fshat e bën të vështirë aksesin në linjat e internetit dhe
të pamundur në kohë izolimi lëvizjen në qytet për të bërë ofertën e telefonit;
Një pjesë prej tyre punonin dhe nuk kishin kohë dhe mundësi të merrnin pjesë;
Mungesa e elektricitetit në disa zona;
Probleme familjare dhe arsye shëndetësore dhe preferonin të mësonin në mënyrë
autodidakte.
Mungesa e vullnetit për të qëndruar gjatë në aplikacionin e WhatsApp.

Në mungesë të pajisjeve digjitale dhe infrastrukturës së nevojshme për të praktikuar mësimin
online, nxënësit janë pyetur për metoda të tjera alternative. Ata janë shprehur se:
•
•
•
•
•

Shpeshherë mësojnë në mënyrë autodidakte;
Marrin materiale mësimore nga shoqëria dhe mësuesit e lëndës nëpërmjet telefonit të
prindërve;
Në bashkëpunim me disa shokë kanë bërë një ofertë interneti të përbashkët dhe e
përdorin për detyrat dhe për të ndjekur mësimin online në grup;
Përdorin pajisjet telefonike të motrave/vëllezërve apo të afërmve të tyre;
Përdorin WIFI nga komshinjtë për të marrë detyrat në Whatsapp.

Nxënës të cilët nuk kanë patur aspak mundësi për të marrë këto materiale mësimore janë
shprehur se kanë kontaktuar me mësuesen kujdestare, për ta vënë në dijeni të situatës që
ndodhen.
30% e të intervistuarve kanë qenë maturantë dhe ata treguan se po përgatiten vetë dhe me anë
të:
•
•
•

Konsultimeve online nëpërmjet grupeve në Whatsapp (zgjidhje e tezave të maturës së
viteve të kaluara);
Temave orientuese dhe konsultimeve me shokët e klasës;
Platformës MesoVET (nxënës nga shkolla “Ali Myftiu”).
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6. PËRFUNDIME STRATEGJIKE: KTHESA DIGJITALE NË ARSIMIN
PROFESIONAL
Ndryshimet në sistemin arsimor mund të ndodhin të planifikuara strategjikisht por mund të jenë
edhe të papritura dhe të menjëhershme për shkak të emergjencave të paparashikuarara si në
rastin e izolimit për shkak të pandemisë COVID-19. Situata të tilla kanë potencialin për të
përshpejtuar ndryshimet e planifikuara por kanë dhe riskun për ta futur sistemin arsimor në një
krizë ciklike.
I gjendur përballë situatës, arsimi në Shqipëri si edhe në shumë vende të tjera të botës, përqafoi
vazhdimin e procesit mësimor nga distanca. Gradualisht u vu re nxitje drejt cilësisë më të mirë
të procesit mësimor duke hedhur hapin e guximshëm të kalimit nga mësim i bazuar në
platformën për komunikim WhatsApp, në mësim bazuar në sisteme e platforma digjitale.
Projekti S4J prej disa kohësh kishte shtruar rrugën drejt transformimit digjital të AFP në Shqipëri
dhe hapat e parë ishin hedhur në zhvillimin dhe pasurimin e platformës MesoVET. Kjo situatë
bëri që gradualisht mësuesit dhe nxënësit në 9 shkollat e AFP të realizonin mësimin nëpërmjet
platformës.
Një nga zhvillimet më të rëndësishme gjatë kësaj periudhe ka qenë pikërisht zhvillimi dhe
përmirësimi i aftësive digjitale të mësuesve duke pasuruar më tej përvojën dhe aftësitë e tyre
lidhur me zhvillimin e metodave kreative për ndarjen e informacioneve, krijimin e materialeve
aktive, vizuale dhe të përmbledhura, por edhe ndryshimi dhe përshtatja me format e reja të
ndërveprimit me nxënësit në përputhje me specifikat e tyre. Vlerësohen përpjekjet e mëdha që
mësuesit kanë bërë shpesh në kushte të vështira për të realizuar misionin e tyre duke treguar
aftësi të konsiderueshme përballje dhe përshtatje. Kjo është një arsye më shumë pse përvoja e
tyre duhet të ruhet e zhvillohet më tej.
Është me rëndësi të theksohet transformimi përmbajtësor i procesit mësimor, duke spostuar
gradualisht mësuesin nga qendra e procesit, dhe duke e orientuar atë drejt nevojave dhe
specifikave të nxënësve. Ky ndryshim aq i kërkuar nga trajnime e ndërhyrje të organizatave të
ndryshme publike dhe të tjera, duket se është në rrugë të mbarë dhe ka gjasa të mbetet si një
përvojë që do të transformojë më tej procesin mësimor në një proces më demokratik dhe më
në përputhje me karakteristikat e nxënësve.
Sfidues në këto kushte mbetet problemi i vlerësimit të përshtatshëm dhe udhëzimet e MASR
per të mos marrë në konsideratë për vlerësim rezultatet e arritura gjatë kohës së mësimit në
distancë. Nga njëra anë qëndron orientimi i mësuesve drejt formave tradicionale të kontrollit të
njohurive dhe nga ana tjetër është domosdoshmëri matja reale e njohurive të fituara të
nxënësve gjatë kësaj periudhe.
Shkollat e arsimit profesional kanë praktikën profesionale si një ndër komponentët më thelbësor
mësimor dhe pavarësisht përpjekjeve të mëdha të mësuesve dhe nxënësve për të bërë më të
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mirën në këtë situatë mbetet e paqartë sa realisht janë aftësuar nga pikëpamja praktike
nxënësit.
Analiza e perceptimeve të nxënësve dhe mësuesve pjesëmarrës në këtë studim, tregon qartë se
realiteti nuk është uniform. Mësuesit dhe nxënësit jetojnë në kontekste të ndryshme ndaj dhe
mësimdhënia duhet të organizohet rreth specifikave të këtij konteksti. Disa prej ndryshimeve
lidhen me tipologjinë e logjistikës së nevojshme, me specifikat kualifikuese për nxënës me nivele
të ndryshme formimi por edhe tipologjisë së drejtimeve dhe profileve aq të larmishme në
arsimin profesional.
Arsimi publik në Shqipëri, duhet të jetë i arritshëm për të gjithë nxënësit dhe të garantojë të
njëjtin standard për të gjithë. Udhëzimet me karakter drejtues dhe uniform janë të destinuara
të mos jenë efektive. Analiza e kujdesshme duke konsideruar ndryshimet mes grupeve të
nxënësve e shkollave është e domosdoshme për të marrë vendime gjithëpërfshirëse në
përputhje me nevojat dhe interesat e të gjithë grupeve të shkollave, mësuesve e nxënësve.
Kthesa e politikëbërësve nga kontrolli dhe monitorimi në fazën e parë në lehtësimin e peshës së
vlerësimeve për nxënësit për periudhën e karantinës dhe programin e veçantë për maturat
shtetërore dhe modalitetet e mbylljes më herët të viti akademik duket se ka pasur një ndikim
në gjendjen psikologjike të fëmijëve. Efekti i këtij vendimi del në pah në mendimet e mësuesve
dhe nxënësve, ku vihet re më pak tensioni dhe gjendja stresuese shpesh e përmendur në valën
e parë të studimit. Shumë vende të zhvilluara në këtë periudhë më shumë se procesit mësimor
i kanë kushtuar rëndësi mirëqenies psikologjike të fëmijëve, e ndikuar ndjeshëm nga situata e
izolimit social.
Gjithashtu vlen të përmendet fakti se edhe procedurat e monitorimit e raportimit nga drejtoritë
arsimore kanë ndryshuar në raport me situatën duke rritur në këtë mënyrë edhe ngarkesën e
mësuesve.
Kontributi dhe mbështetja e vazhdueshme e projektit S4J gjatë kësaj periudhe me trajnime me
mësuesit, vënies në dispozicion të platformës MesoVET dhe pasurimi i vazhdueshëm i saj, janë
vlerësuar shumë nga pjesëmarrësit e këtij studimi. Kjo duket qartë jo vetëm në komentet e tyre
por edhe në rritjen e dukshme në përdorimin e platformës nga mësuesit dhe nga nxënësit.
Projekti ka dhënë një kontribut të konsiderueshëm edhe në mbështetje të institucioneve
publike.
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7. REKOMANDIME
Në këtë fund viti mësimor dhe në përgatitje të vitit të ri, për të cilin diskutohet që me gjasë do
të nisë e zhvillohet online do të rekomandonim:
➢ Mbajtja në konsideratë e grupeve të nxënësve maturantë jo pjesëmarrës në mësimin në distancë
online për shkak të pamundësisë së tyre, vlerësimi i nevojave të tyre specifike për të kompensuar
humbjet dhe përshtatja e procesit me nevojat e tyre.
➢ Mbajtja në konsideratë e grupeve të nxënësve jo maturanë jo pjesëmarrës në mësimin në distancë
online dhe mbështetja e tyre për mbylljen me sukses për këtë vit mësimor.
➢ Analiza e plotë e dedikuar e realizimit të orëve të praktikës profesionale dhe identifikimi i aftësive
profesionale të paarritura dhe zhvillimi i një plani për kompensimin e humbjeve në vitin e ardhshëm
mësimor.
➢ Trajnimi i vazhdueshëm i mësuesve për përgatitjen e materialeve mësimore për mësimdhënien në
distancë dhe online.
➢ Trajnimi i mësuesve lidhur me metodologjitë efektive të vlerësimit në kushtet e realizimit të
mësimdhënies në distancë online.
➢ Zhvillimi i skenarëve lidhur me procesin mësimor për vitin mësimor 2020-2021 dhe identifikimi i
nevojave të shkollave për bazë materiale, infrastrukturë, profileve kualifikuese, tipologjisë së
nxënësve, etj.

Për projektin S4J
➢ Mbështetja e shkollave që kanë mungesa në lidhje me nevojat e tyre për pajisje dhe infrastrukturë.
➢ Pasurimi i mëtejshëm i platformës MesoVET me materiale mësimore për të gjitha lëndët e ofruara
dhe vënia në dispozicion për të gjitha shkollat e AFP.
➢ Lehtësim i procesit të vlerësimit si psh nëpërmjet krijimit të një banke testesh apo edhe prezantimi i
metodave të përshtatshme për vlerësim në kushtet e mësimit në distancë.
➢ Një qasje më e strukturuar dhe në koordinim me aktorët e tjerë të sistemit.
➢ Rritjen e aksesit të përdoruesve ndaj materialeve të tjera përveç kurseve të tyre dhe përmirësimin e
mëtejshëm të mënyrës së hedhjes së materialeve në platformë.
➢ Lehtësimi i mëtejshëm i përdorimit të platformës MesoVET nëpërmjet celularit dhe përshtatja e
softwerit me platformat e telefonisë celulare.
➢ Kapacitim i shkollave për monitorimin e pjesëmarrjes së nxënësve gjatë mësimit online dhe
vlerësimin e arritjeve të tyre (në platformë)
➢ Vënien në dispozicion të platformës MesoVET, të dedikuar për arsimin profesional, të gjithë shkollave
dhe AFP dhe bashkëpunim më i ngushtë me aktorët publikë për të krijuar mundësinë e zhvillimit të
mëtejshëm të platformës sipas nevojave të të gjithë shkollave AFP dhe përdorimit.
➢ Zhvillimi i trajnimeve me mësuesit lidhur me:
o përdorimin e platformës MesoVET;
o metodologjitë e vlerësimit në kushtet e mësimdhënies në distancë dhe online;
o mundësimi dhe lehtësimi i zhvillimit të testeve online;
o metodat e mësimdhënies të përshtatshme për mësimdhënien në distancë dhe online.
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8. ANEKSE
8.1.

Mbështetja profesionale dhe teknike e projektit S4J për AFP mars-prill 2020

Tabela 2: Mbështetja teknike e projektit S4J dhe vendimet pas çdo veprimtarie

Lloji i veprimtarisë

Treguesit

Vendimet pasuese

Uebinare për
prezantimin e
platformës MesoVET

20 uebinare, nga të cilët 8
me shkollat jo partnere
sipas kërkesës nga AKPA

Uebinare me mësues
të grup lëndëve të
veçanta për validimin
e pasurimin e
materialeve dhe
mënyrën e
përdorimit

13 uebinare (Bazat e
Sipërmarrjes, Ekonomia e
Tatimeve, Tregti, Sistem
Doganor, Marketingu i
Shërbimeve; Marketingu
Digjital (2), Elektroteknikë
dhe matje e thelluar (2),
Diagnostikim i parregullsive
në makinë, Detale
makinash, Legjislacioni në
industrinë konfeksion,
Gjuhë Shqipe e Letërsi (2),
Matematikë, Anglisht, TIK)

-Regjistrim i mësuesve të interesuar
-Planifikim i uebinareve më të thelluara (p.sh për
hedhjen e materialeve)
-Adresim i problematikave të veçanta
-Ndarja e regjistrimeve të uebinareve me qëllim
mësimin e pavarur
-Njohja e pjesëmarrjes si orë trajnimi
-Reagim për materialet e hedhura
-Propozim për materiale shtesë sipas një plani të
përbashkët pune
-Regjistrimi i nxënësve në lëndë/modul
-Takime tjera më të thelluara për lëndë/module
(Marketingu Digjital)
-Suport individual për mësues të caktuar
-Përgatitja e materialeve udhëzuese për nxënësit
-Krijimi i komunitetit të mësuesve për orientimin
për provime

Uebinare tematike
për mësimin në
distancë me
kontribute teorike e
eksperienca nga
mësues të veçantë

5 (Planifikimi, Materialet
Mësimore, Platformat
elektronike, Vlerësimi,
Praktikat Profesionale,
Mbështetja psiko-sociale)

Uebinare dhe
mentorim për
hedhjen e
materialeve

56 veta (1 uebinar në grup
dhe 4 uebinare tematike
për lëndët “Ushqim dhe
pije” dhe “Zhvillim i
qëndrueshëm”)

-Krijimi i një kursi online në MesoVET për mësues
me 5 tema ku janë përfshirë regjistrimet e
uebinareve, materialet teorike, kontributet e
pjesëmarrësve dhe vlerësimi
-Mësues kanë paraqitur interesin ta ndjekin këtë
kurs
-Mbështetja të aplikojnë për çmimin për
inovacion e aftësi nga ETF
-Seanca më të personalizuara për mësues të
veçantë
-Pasurim i kursit të platformës me video
udhëzuese
-Ndjekja hap pas hapi e mësuesve që po
digjitalizojnë materiale mësimore
- Njohja e pjesëmarrjes si orë trajnimi në modulin
e akredituar “hartim i materialeve mësimore”

38

Mbështetje për
hartimin e
materialeve
mësimore

Materialet për temat e
mbetura janë zhvilluar për
18 lëndë, nga të cilat 3
lëndë të përgjithshme të
maturës. Është aplikuar
parimi i rishikimit nga
kolegu.

-Mbështetja e pasurimit të materialeve me
instrumente vlerësimi
-Mbështetja e përdorimit të materialeve
-Bashkëpunim me Lernetz për trajnimin në
hartimin e materialeve mësimore

Mbështetje teknike
për përdorimin e
MesoVET

Numër telefoni e adresë emaili e dedikuar. Shërbim
24/7; kohë kthimi përgjigje
më pak se 16 orë11

-Kanalizim i suportit përmes e-mailit me qëllim
dokumentimi
-Vendosja e videove udhëzuese në Youtube për
lehtësi

Mbështetje teknike
për ngarkimin e
përdorimin e
materialeve
Kurse e materiale
udhëzuese online

41 lëndë/module krijuar si
hapësira të reja virtuale dhe
janë mbështetur 12
ekzistuese
5 nga të cilat: 2 për
platformën (për mësuesit ku
është manuali i platformës
dhe për nxënësit); 2 për
hartimin e materialeve
ndërvepruese e video
pedagogjinë; 1 për
mësimdhënien efektive në
distancë.

-Mbështetja e pasurimit dhe përdorimit
-Raportim periodik tek drejtuesit për nivelin e
përdorimit

8.2.

-Pasurim i videove udhëzuese të platformës
(aktualisht janë rreth 18 video)
-Regjistrim në kurset online dhe mbështetja e
mësuesve që kanë paraqitur interes në
formularin e aplikimit
-S4J do të aplikojë për akreditimin e kursit online
mësimdhënia efektive në distancë, vlerësuar me
23 orë

Shpërndarja e mësuesve dhe nxënësve në grupet e fokusuara të diskutimeve

Tabela 3: Shpërndarja e mësuesve pjesëmarrës në diskutime

GRUPI

GJINIA

SHKOLLA

DREJTIMI

Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET

Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Mashkull
Femër

Ali Myftiu
Kristo Isak
Ali Myftiu
Tregtare
Hamdi Bushati
Gjergj Canco
Teknike Ekonomike

Shërbime mjetesh transporti
Ekonomi biznes
Mekanikë
Lëndë të përgjithshme
Ekonomi-biznes dhe Hoteleri Turizëm
Elektroteknikë
Ekonomi Biznes

11

Mbështetje e drejtpërdrejtë i është dhënë dhe nxënësve për aspekte teknike të hyrjes dhe përdorimit të platformës
MësoVET, si përmes kontakteve të drejtpërdrejta (nga adresa e suportit {mbështetjes teknike} apo numri i telefonit), integrim
i përkohshëm i stafit mbështetës në grupet e nxënësve në WhatsApp dhe shpërndarjes së instruksioneve video.
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Pasiv në MesoVET

Femër

Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Module profesionale
Module profesionale
Module profesionale
Module profesionale
Module profesionale
Module profesionale

Femër
Femër
Mashkull
Femër
Mashkull
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
femër
Mashkull
Mashkull
Femër
Femër

Industriale Pavarёsia Mekanikё dhe Shёrbime Mjetesh
Transporti
Kolin Gjoka
TIK
Salih Ceka
Lëndë e përgjithshme
Kolin Gjoka
Teknologji ushqimore
Teknike Ekonomike
Tregti
Salih Ceka
TIK
Kolin Gjoka
TIK
Salih Ceka
Ekonomi biznes
Teknike Ekonomike
Lëndë e përgjithshme
Kolin Gjoka
Ekonomi biznes
Tregtare
Lëndë të përgjithshme
Teknike Ekonomike
Ekonomi Biznes
Salih Ceka
Ekonomi Biznes
Tregtare
Ekonomi Biznes
Industriale Pavarёsia Lëndë të praktikës profesionale
Gjergj Canco
TIK
Kolin Gjoka
Hoteleri - Turizëm
Kolin Gjoka
Ekonomi Biznes
Kolin Gjoka
Hoteleri Turizëm

Tabela 4: Shpërndarja e nxënësve pjesëmarrës në diskutime

GRUPI

GJINIA

SHKOLLA

QYTETI

Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Pasiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET

Femër
Mashkull
Mashkull
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Mashkull
Mashkull

Hamdi Bushati
Hamdi Bushati
Industriale Pavarësia
Industriale Pavarësia
Industriale pavaresia
Industriale pavaresia
Kolin Gjoka
Kolin Gjoka
Kolin Gjoka
Kolin Gjoka
Kolin Gjoka
Kolin Gjoka
Salih Ceka
Salih Ceka
Salih Ceka
Salih Ceka
Tregtare
Tregtare
Tregtare

Shkodër
Shkodër
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Lezhë
Lezhë
Lezhë
Lezhë
Lezhë
Lezhë
Elbasan
Elbasan
Elbasan
Elbasan
Vlorë
Vlorë
Vlorë
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Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET
Aktiv në MesoVET

8.3.

Femër
Femër
Femër

Tregtare
Tregtare
Tregtare

Vlorë
Vlorë
Vlorë

Formulari për raportimin e mësimit në distancë

Klasa XIII Klasa XII Klasa XI

Klasa X

Nx. të rregjistruar
Nx. pjesëmarrës
Orë planifikuara
Orë te realizuara
Nx. të rregjistruar
Nx. pjesëmarrës
Orë planifikuara
Orë te realizuara
Nx. të rregjistruar
Nx. pjesëmarrës
Orë planifikuara
Orë te realizuara
Nx. të rregjistruar
Nx. pjesëmarrës
Orë planifikuara
Orë te realizuara

Praktike

Lënde profesionale sipas drejtimeve
Gjithsej
Drejtimi 1
Drejtimi 2

Teori

Emertimi i Lëndëve

Lënde të
Përgjitheshme

Muaji__________Java __________
Shkolla

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metodat e mesimdhenies

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Klasa X
Klasa XI
Whats App
Klasa XII
Klasa XIII
Klasa X
Klasa XI
Google classroom
Klasa XII
Klasa XIII
Klasa X
Klasa XI
Mësovet.al
Klasa XII
Klasa XIII
Klasa X
Klasa XI
Zoom meeting
Klasa XII
Klasa XIII
Klasa X
Klasa XI
Facebook
Klasa XII
Klasa XIII
Klasa X
Klasa XI
Të tjera
Klasa XII
Klasa XIII
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8.4.

Tabelat e pjesëmarrjes së mësuesve dhe nxënësve në sondazh

Tabela 5: Numri i mësuesve në sondazh sipas shkollave dhe në raport me popullatën e tyre

SHKOLLA
Gjergj Canco, TR
Stiliano Bandilli, BR
Hamdi Bushati, SHK
Kolin Gjoka, LE
Kristo Isak, BR
Tregtare, VL
Salih Ceka, EL
Teknike Ekonomike, TR
Ali Myftiu, EL
Pavarësia, VL
Gjithsej

Kampioni
Nr.
42
38
25
31
23
25
30
50
36
30
330

Popullata

%
12.7
11.5
7.6
9.4
7.0
7.6
9.1
15.2
10.9
9.1
100.0

Nr.
49
38
38
47
26
25
44
66
52
49
434

%
11.3
8.8
8.8
10.8
6.0
5.8
10.1
15.2
12.0
11.3
100.0

% e kampionit në
popullatë
85.7
100
65.8
66.0
88.5
100
68.2
75.8
69.2
61.2
76.0

Tabela 6: Numri i nxënësve në sondazh sipas shkollave dhe në raport me popullatën e nxënësve

SHKOLLA

Gjergj Canco, TR
Hamdi Bushati, SHK
Kolin Gjoka, LE
Kristo Isak, BR
Tregtare, VL
Salih Ceka, EL
Teknike Ekonomike TR
Ali Myftiu, EL
Pavarësia, VL
Stiliano Bandilli, BR
Gjithsej

Kampioni
para peshimit
nr.
%
421
16.2
320
12.3
241
9.3
76
2.9
132
5.1
266
10.2
572
22
314
12.1
171
6.6
83
3.2
2596
100

pas peshimit
nr
%
337
13.2
288
11.3
241
9.4
91
3.6
145
5.7
266
10.4
400
15.7
345
13.5
274
10.7
166
6.5
2554
100

Popullata
nr
786
652
532
199
322
600
898
792
589
359
5729

%
13.7
11.4
9.3
3.5
5.6
10.5
15.7
13.8
10.3
6.3
100

%e
kampionit në
popullatë
53.6
49.1
45.3
38.2
41.0
44.3
63.7
39.6
29.0
23.1
45.3
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