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Përmbledhje Ekzekutive
Pandemia COVID-19 bëri që edhe arsimi profesional 
(AP) në Shqipëri të bëhej pjesë e “eksperimentit të 
madh” të mësimdhënies digjitale në largësi. Viti shkollor 
2020-21 e gjeti AP më të përgatitur për të përballuar 
si mësimdhënien që do të përshtatej me kushtet e 
përhapjes së kësaj pandemie ashtu edhe zhvillimin 
e mëtejshëm të njohurive për të ecur në një hap me 
zhvillimin teknologjik të mësimdhënies bazuar në 
platforma digjitale. Ky studim i AKAFPK1 i mbështetur 
nga projekti “Aftësi për Punë”(S4J)2, paraqet situatën 
në shkollat publike të AP në Shqipëri sipas një sondazhi 
në të cilin u ftuan të marrin pjesë të gjithë mësuesit 
e këtyre shkollave. Qëllimi i këtij studimi, i kryer gjatë 
muajit maj 2021, lidhet me evidentimin e ndryshimeve 
në mësimdhënie në AP në kushtet e imponuara nga 
pandemia e COVID-19 dhe përshtatjes që iu bënë 
proceseve mësimore për të realizuar sa më mirë 
objektivin e angazhimit të nxënësve në proces. 
Studimi bazohet në dy objektiva identifikuese që kanë 
të bëjnë me (1) sfidat e mësimdhënies në AP për të 
trajtuar mangësitë dhe përmirësuar aparatin e zhvillimit 
profesional të mësuesve nëpërmjet pasurimit të tij me 
elemente të mësimdhënies së kombinuar dhe asaj 
online dhe (2) me kërkesat e shkollave profesionale për 
bazë teknologjike e metodologjike për përdorim efektiv 
të metodave të reja të mësimdhënies si në ekosistem 
fizik apo digjital duke siguruar efektivitet dhe rritje të 
cilësisë në AP. Më specifikisht studimi realizon këto 
objektiva:

Vlerëson perceptimet e mësuesve lidhur me mënyrën 
e organizimit të procesit mësimor gjatë vitit mësimor 
2020-21

Analizon mënyrën e organizimit të procesit mësimor 
nëpërmjet përvojave të mësuesve lidhur me 
metodologjitë e përdorura, teknikat e vlerësimit, 
materialet e pajisjet e përdorura në klasë dhe online.

Vlerëson sfidat dhe vështirësitë të cilat kanë hasur   
mësuesit

Bazuar në gjetjet e studimit, harton konkluzione   
rekomanduese që do t’i shërbejnë organizimit të   
procesit mësimor në të ardhmen

1 Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, është institucioni përgjegjës për zhvillimin e kurrikulave dhe trajnimeve në AP. Për më shumë informacion shikoni: 
http://www.akafp.gov.al/t

2 Projekti “Aftësi për Punë” financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, dhe vihet në zbatim nga Swisscontact. Ky projekt mbështet 9 shkolla profesionale dhe 
drejtorinë rajonale të formimit profesional publik në Vlorë. Për më tepër informacion klikoni: https://skillsforjobs.al/`

Studimi hapet me një diskutim për mësimet e nxjerra 
nga analiza e vitit shkollor 2019-2020 dhe hapat e 
ndërmarrë për të kuptuar atë që ndodhi e për t’i evituar 
sa më shumë problemet që u vunë re. Si dokumentet 
udhëzuese të përgatitura nga AKAFPK-ja dhe projekti 
S4J, ashtu edhe skenarët që duheshin ndjekur për 
zhvillimin e mësimit në AP në kushtet e pandemisë 
merrnin parasysh gjendjen në AP dhe rolin e secilës 
palë apo grupi interesi në AP duke synuar krijimin e një 
klime bashkëpunimi të vazhdueshëm. Në vijim, studimi 
gjeneron të dhëna për mbarëvajtjen e mësimit në 
klasë, ekosistemin digjital dhe atë hibrid dhe skenarët 
e përdorur, analizon zhvillimin e mësimit në distancë 
online dhe ndalet te realizimi i praktikës profesionale. 
Rol parësor merr në këtë studim analiza e përdorimit të 
platformave digjitale së bashku me sfidat, nevojat dhe 
mbështetjen për mësuesit. Analiza thellohet në metodat 
e mësimdhënies, teknikat e vlerësimit dhe përdorimin e 
pajisjeve dhe teknologjive në funksion të mësimdhënies 
për të kuptuar ndryshimin që sjell mësimdhënia e cila, 
përveç procesit ku mësuesit dialogojnë ballë për ballë 
me nxënësit, e kalon këtë proces edhe në forma digjitale 
nga distanca e jashtë klasave e laboratorëve. Studimi 
mbyllet me një grup konkluzionesh dhe rekomandimesh 
në lidhje me procesin mësimor dhe përmirësimet që 
duhet të ndodhin. 

Instrumenti kërkimor për analizën zhvillohet në 9 pjesë 
dhe rreth 60 pyetje duke mbledhur informacion të 
hollësishëm rreth mësimdhënies gjatë këtij viti shkollor. 
Të dhënat janë sasiore dhe kryesisht përshkruese. 
Analiza statistikore është përdorur në shumë raste për 
të demonstruar lidhjet mes faktorëve të ndryshëm dhe 
shpjeguar ndikimin e tyre mbi procesin mësimor. 

Me përjashtim të një shkolle, 33 shkollat e tjera 
profesionale në Shqipëri morën pjesë në këtë sondazh 
me një nivel pjesëmarrje 60% (799 pjesëmarrës). Pjesa 
më e madhe e pjesëmarrësve (56%) janë të angazhuar 
si mësimdhënës në lëndë profesionale, teorike 
profesionale ose module të praktikës profesionale. 
Mësuesit pjesëmarrës kanë nivel individual arsimor 

cilësor dhe më shumë se gjysma e tyre janë zotërues 
të nivelit “master”. Me një moshë mesatare 42 vjeçare 
dhe përvojë mësimdhënieje mbi 12 vjet bëhet e qartë 
që “brumi” mësimdhënës në shkollat profesionale është 
ai që duhet për të zhvilluar reforma edhe më të thelluara 
dhe për të përcjellë zhvillime teknologjike digjitale.

Rreth 60% e mësuesve pjesëmarrës në sondazh duket 
se nuk e preferojnë mësimin në distancë dhe digjital. Nga 
njëra anë kjo është normale sepse vetë mësimdhënia e 
kërkon kontaktin e drejtpërdrejtë dhe ballë për ballë në 
një ambient fizik por, nga ana tjetër, duket se mungesa 
e pëlqimit për mësimdhënien digjitale ndikohet edhe 
nga mungesat infrastrukturore, si shërbimet e internetit, 
platformat digjitale të mësimdhënies etj. 

Mësuesit kanë vlerësuar pozitivisht mbështetjen 
institucionale të marrë gjatë këtij viti shkollor si nga 
AKAFPK-ja (86%) dhe AKPA-ja (84%). Udhëzuesit 
dhe dokumentet e tjera të prodhuara kryesisht nga 
AKAFPK-ja kanë përbërën bazën mbi të cilën është 
strukturuar mësimi ndërsa udhëzuesi i AKPA-së me 
skenarët e sugjeruara duket se ka përbërë bazën 
për menaxhimin dhe organizimin e procesit mësimor. 
Studimi tregon qartë se mësuesit kanë bërë përpjekje 
maksimalisht të forta për të mbajtur gjallë procesin 
mësimor. Si përzgjedhja e teknologjive dhe platformave 
në përshtatje me kushtet apo mungesën e tyre por edhe 
ofrimi i mbështetjes psikologjike për nxënësit në masën 
75% shërbejnë për të treguar seriozitetin e mësuesve 
kundrejt procesit mësimor dhe realizimit të tij. Edhe 
pse sfidues, kalimi nga një skenar mësimor në tjetrin – 
mësim në klasë, mësim i kombinuar apo mësim online 
nga distanca – është përqafuar dhe kryer nga mësuesit 
të cilët kanë ofruar edhe seanca përsëritjeje kur mësimi 
kalonte në klasë për të bërë të mundur një lloj njësimi të 
njohurive mes nxënësve me akses në internet e mësim 
digjital dhe atyre që i kanë të kufizuara këto mundësi. 

Si të mirat, dhe të këqijat e mësimit digjital në distancë, u 
diktuan nga pandemia dhe është e vështirë të kuptohet 
deri në fund roli i saj në zhvillimin që solli në proceset 
mësimdhënëse. Në vijim pritet të shihet se si aftësitë e 
marra për mësim në distancë dhe aftësimi teknologjik 
për të ofruar mësimdhënie digjitale do të përdoren në 
një kontekst mësimor të pandikuar nga pandemia. 
Studimi tregon se një bazë e fortë teknologjike dhe një 

burim interneti i vazhdueshëm ndikojnë drejtpërdrejt në 
cilësinë e mësimdhënies online. Kur interneti mungon 
dhe apo nuk ofrohet në formë cilësore mësuesit janë 
të detyruar të përdorin platformat e komunikimit social 
(kryesisht Whatsapp) për të shpërndarë informacion, 
shpjegime, detyra dhe për të komunikuar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë me nxënësit. Mësuesit përqendrohen në 
më shumë se një platformë mësimore për të realizuar 
mësimin online apo e kombinojnë përdorimin e tyre me 
platformat e komunikimit social në masën 68%. Për të 
arritur një proces mësimor të pavarur digjital por edhe 
për një përqendrim cilësor të përpjekjeve për të rritur 
rolin pozitiv të teknologjive digjitale në mësimdhënie, 
duhet fokusuar puna në krijimin e një platforme të vetme 
për të gjithë arsimin profesional sepse nga sondazhi 
theksohet se, sa më e pasur të jetë një platformë, aq 
më shumë janë mësuesit të prirur për ta përdorur atë.
 
Komponent thelbësor përbërës i arsimit profesional 
mbetet praktika profesionale e cila në bazë të 
përgjigjeve të marra nga sondazhi është realizuar me 
përpjekje për të arritur kushte optimale në raport me 
kufizimet e vendosura. Në këtë vit shkollor, mësuesve 
nuk iu desh të eksperimentonin praktikë në kushtet 
e shtëpisë dhe një numër i lartë mësuesish, rreth 
40%, kanë përzgjedhur që të vazhdojnë me praktikën 
profesionale pranë bizneseve dhe laboratorëve edhe 
gjatë kohës së kufizimeve. Siç edhe pasqyrohet nga 
rezultatet e sondazhit, praktika profesionale është edhe 
më e sfiduar krahasuar me mësimin teorik në kushtet 
kur procesi mësimor bëhet në distancë dhe në formë 
digjitale. Veçanërisht në drejtimet ku puna praktike 
kërkon ekspozim të nxënësve kundrejt proceseve 
apo mjeteve të caktuara me praninë e instruktorit në 
kompani, kryerja e praktikës nëpërmjet internetit apo me 
projekte individuale/grupi nuk sjell rezultatet e duhura. 
Studimi, në bazë të përfundimeve të dala nga analiza, 
rekomandon si zgjidhje për praktikën profesionale 
përdorimin e teknologjive të larta bazuar në simulime, 
realitete apo laboratorë virtualë për të bërë efektive dhe 
mundësuar praktikat profesionale në internet. 

Studimi, duke qenë se bazohet në një sondazh me 
përgjigje kryesisht subjektive, nuk jep dot përgjigje 
për qëndrueshmërinë e digjitalizimit dhe përdorimin e 
aftësive të fituara nga mësuesit gjatë kësaj periudhe 
edhe në vazhdimësi. Në fund të fundit, kjo është një 
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situatë e re globale me të cilën nuk jemi mësuar dhe, 
ndaj, mësuesit ende preferojnë mësimin fizikisht në 
klasë si formën më efektive të ushtrimit të mësimdhënies 
dhe mbërritjes në rezultate të mira. Përveç ndryshimit 
të moduleve të trajnimit të vazhdueshëm për mësuesit 
do të kërkohej edhe një punë më kërkuese për të rritur 
kapacitetet dhe ndryshuar mendësinë e mësuesve 
drejt aplikimit të praktikave të reja të mësimdhënies, 
përdorimit në rritje të teknologjisë dhe platformave 
digjitale dhe metodave me në qendër nxënësin. Studimi 
rekomandon që të punohet shumë në drejtim të arritjes 
së trendeve globale në këtë fushë dhe përqafimit më të 
plotë të formave digjitale të mësimdhënies. Po ashtu, 
studimi rekomandon edhe investime afatgjata dhe të 
qëndrueshme në rrjetet digjitale për të mundësuar 
internet të fuqishëm nëpër shkolla si hap i parë drejt 
fuqizimit të platformave digjitale të mësimit të cilat, 
edhe pse janë në proces pasurimi, duhen zhvilluar 
shumë më tepër. 

Shqipëria ka përqafuar agjendën e zhvillimit të 
qëndrueshëm të OKB-së dhe, në këtë kuadër, zhvillimi 
i aftësive teknike përbën një bazë të fortë për të arritur 
objektivat e vendosura. Kjo kërkon që mendësia e 
mësuesve në AP të ndryshojë edhe më shumë duke 
i bërë që të ndërmarrin veprime të mëtejshme për 
të përqafuar dhe vënë në zbatim mundësitë e reja 
në hapësirën e mësimit digjital. Ata, tashmë, e kanë 
thyer sfidën e mësimit nga distanca dhe e kanë kaluar 
barrierën e punës nga shtëpia. Duke qenë se shumica 
prej tyre kanë më shumë se 12 vjet përvojë pune dhe 
janë relativisht të rinj e fort aktivë në tregun e punës, 
iu duhet vetëm internet me brez të gjerë (broad band) 
e shpejtësi të lartë (high speed) për të përballuar me 
sukses të plotë mësimdhënien digjitale në arsimin 
profesional dhe për ta ndërthurur atë efektivisht me 
mësimdhënien në klasë. Krijimi i këtij trekëndëshi:
(1) kushte dhe teknologji mësimdhënieje, (2) përvojë 
në mësimdhënie (3) high-speed broad band internet, 
do të ishte premisa më e mirë për zhvillimin në arsimin 
profesional.

Qëllimi kryesori i këtij studimi të ndërmarrë nga Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe 
Kualifikimeve (AKAFPK) dhe projektit Aftësi për Punë (S4J) është të analizojë procesin mësimor në shkollat e 
arsimit profesional në kontekstin e kushteve të reja dhe kufizimeve të mësimdhënies të krijuara nga pandemia 
COVID-19 në vitin shkollor 2020-2021. Objektivat kryesore të këtij studimi janë: 

Identifikimi i sfidave të arsimit profesional nga këndvështrimi i mësimdhënësve për të trajtuar mangësitë dhe 
përmirësuar sistemin e zhvillimit të vazhduar profesional të mësuesve dhe për pasurimin e tij me elemente të 
mësimdhënies së kombinuar dhe online 

Identifikimi i nevojave të shkollave profesionale lidhur me përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe metodave të reja 
në procesin mësimor për një mësimdhënie më efektive dhe rritje të cilësisë në Arsimin Profesional (AP). 

Në qendër të analizës është evidentimi i ndryshimit që përjeton procesi i të mësuarit nëpërmjet nuancimit të të 
dhënave statistikore nga sondazhi që u zhvillua në të gjitha shkollat publike të arsimit profesional në maj 2021, në 
lidhje me situatën e kalimit nga mësimi në distancë në mësim në kushte hibride apo mësim fizik (të shkurtuar apo 
jo) në klasat e shkollave për të informuar sa më mirë bërjen e politikave efektive në Arsimin Profesional. Shkollave 
profesionale gjatë vitit shkollor 2020-2021 iu desh të tregohen elastike dhe, në varësi të kushteve të pandemisë 
Covid-19 në bashkinë e tyre, duhet të zgjidhnin dhe të vinin në zbatim njërin prej tri skenarëve të mëposhtëm:

Hyrje

SKENARI

Mësim në shkollë Mësim i kombinuar Mësim në distancë

A B C

SKENARI SKENARI

Tabela 1: Skenarët sipas udhëzuesit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Kualifikimeve (AKPA) fq. 41
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Organizimi i procesit mësimor këtë vit u bazua tek:

Udhëzuesi për drejtuesit dhe mësuesit e shkollave profesionale në kuadër të fillimit të vitit shkollor 2020 – 2021 që 
përfshin specifikat e punës në kushtet e situatës pandemike të përgatitur posaçërisht nga AKAFPK-ja3

Udhëzuesi për “Mësimin dhe vlerësimin në kushtet e shtëpisë, për lëndët dhe modulet profesionale në AP” të 
datës 23 mars 2020, publikuar edhe në faqen e AKAFPK-së4 i cili përbën udhëzuesin themelor për aspektet e 
mësimdhënies në shkollat profesionale

Dokumenti udhëzues i përgatitur nga AKPA-ja në bashkëpunim me projektin “S4J”5 që standardizonte procedurat 
për organizimin e mësimit në arsimin profesional në kushtet e pandemisë Covid-19

Urdhri i Departamentit të Administratës Publike (DAP) nr. 80, i datës 17 nëntor 2020

Vlen të përshëndetet dhe theksohet se hapat e 
menjëhershëm dhe efikasë të ndërmarrë nga qeveria 
aktuale për vaksinimin e mësuesve si grup parësor kanë 
rritur mundësitë për ta përballuar efektivisht situatën 
pandemike dhe për të hapur në mënyrë graduale e të 
sigurt dyert e shkollave, laboratorëve dhe ofiçinave në 
arsimin profesional. 

Gjatë vitit shkollor 2020-2021, mësimdhënia në AP 
mori forma të larmishme në varësi të kushteve në të 
cilat u zhvillua mësimi për shkak të pandemisë dhe në 
varësi të skenarit që vetë shkolla përzgjodhi për të ofruar 
mësimdhënien në përputhje me kushtet shëndetësore 
të lejuara për mësimdhënien. 

Analizat e ndërmarra gjatë vitit shkollor 2019-2020, që 
kishin në qendër të vëmendjes transformimin që pësoi 
arsimi profesional në procesin e përshtatjes me kushtet 
e mësimdhënies nga distanca si pasojë e pandemisë 
globale, treguan se arsimi profesional i mbijetoi 
përballjes me sfidën e mësimit në distancë duke 
përdorur dhe përshtatur teknologji digjitale. Megjithëse 
procesi mësimor vazhdoi, cilësia e mësimdhënies 
në këto kushte të reja u sfidua fort. Edhe nëse ishin 
bërë përpjekje, veçanërisht me ndihmën e projekteve 
ndërkombëtare, për të nxitur aftësimin praktik të 
nxënësve dhe për t’i lidhur ata më fuqishëm me tregun 
lokal të punës, kufizimet e pandemisë e detyruan 
shumicën e mësuesve të kthehej te mësimdhënia 
“teorike” për shkak të kufizimeve digjitale që përjeton 
sistemi arsimor në Shqipëri. Praktikat profesionale 
u kufizuan në paraqitjen e shembujve teorikë edhe 
sepse shumica e bizneseve u detyruan të mbylleshin 
apo të kufizoheshin në veprimtaritë e tyre për shkak të 
pandemisë.

Ky studim kërkon të shpjegojë se si po ndryshon 
ekosistemi i mësimdhënies në arsimin profesional 
në kushtet e reja të krijuara nga aplikimi i skenarëve 
specifikë të mësimdhënies dhe zhvillimi i formave të 
reja të marrëdhënieve ndërmjet aktorëve të përfshirë 
në këtë proces. Ndërsa qëllimi i AP-së mbeti i njëjtë 
- aftësim dhe përforcim aftësish profesionale - format 
që përshtati aftësimi ndryshuan duke tentuar rritjen e 
angazhimit të nxënësve në të tre skenarët, sigurimin e 
kushteve edhe për ata nxënës që nuk kishin mundësi të 

Në mënyrën se si u zhvillua mësimi gjatë këtij viti 
shkollor vihet re se:

Në radhë të parë, u ruajt autonomia e 
shkollave të arsimit profesional dhe ishin 
ato që vendosën të përzgjidhnin skenarin e 
zhvillimit të procesit mësimor në përputhje 
me rregullat e pandemisë, modelet e tyre, 
si për të vlerësuar dijen, ashtu edhe për të 
matur përparimin e nxënësve në varësi të 
skenarit të përzgjedhur.

Së dyti, u ruajtën kërkesat kryesore 
kurrikulare të lidhura me planet mësimore 
të tremujorëve duke u përpjekur që të rritej 
edhe cilësia e vlerësimit në skenarët B dhe C 
(mësim hibrid dhe në distancë)

Së treti, u sigurua një mirëkuptim 
mbarëshoqëror dhe i gjithë aktorëve të 
angazhuar që fillimit të vitit të ri akademik 
2020-2021, t’i paraprijë një periudhë 
përforcuese për njohuritë e marra gjatë 
kryerjes së mësimit nga distanca si edhe të 
përforcohen ato njohuri gjatë vitit shkollor në 
vazhdim. 

Së katërti, u ruajt vazhdimësia e praktikës 
profesionale, sfida më e madhe gjatë kohës 
së izolimit kur u mbyllën edhe bizneset, 
dhe praktika vazhdoi në kushtet e shtëpisë. 
Praktika profesionale u përshtat në organizim 
në përputhje me skenarin e zgjedhur nga 
shkolla. 

Ndërsa urdhri i DAP-it specifikonte formën e organizimit të punës dhe kriteret që duheshin ndjekur për të rritur 
sigurinë në punë dhe ruajtur shëndetin nga përhapja e pandemisë, udhëzuesit e AKAFPK-së dhe AKPA-s detajojnë 
proceset që lidhen me drejtimin dhe menaxhimin e shkollave profesionale në kushte pandemike dhe orientimet për 
mësimin dhe mësimdhënien. Këta udhëzues detajojnë më tej organizimin institucional dhe protokollet e higjienës, 
skenarët për organizimin e mësimit, praktikës profesionale, monitorimin e procesit mësimor si edhe modelet e 
mbështetjes për mësuesit dhe nxënësit.

Normalizimi i proceseve të mësimit, si në mjedise shkollore, dhe në ato digjitale, u bë qëllim kryesor bazuar në: 

Vlerësimin e progresit gjatë mësimit në distancë dhe online bazuar në një vlerësim të situatës 
akademike dhe psiko-emocionale të nxënësve për të ndihmuar planifikimin dhe organizimin e 
mësimit të tyre.

Zbutjen e ndikimit të humbjeve të orëve mësimore për shkak të niveleve të ndryshme të angazhimit 
në mësimin në distancë apo online. Situata social-ekonomike e krijuar pas heqjes së gjendjes së 
jashtëzakonshme ishte e vështirë. Kjo, e kombinuar me prapambetjen e mundshme të nxënësve, 
rriste rrezikun e braktisjes së shkollës. 

Sigurimin e mirëqenies emocionale për nxënësit të cilët gjatë periudhës së karantinës mund të 
kishin pasur shqetësime emocionale dhe psikologjike nga pandemia, duke filluar nga ankthi e 
deri tek simptomat e stresit. Përparësi për këtë vit shkollor ishte rikthimi i “jetës normale” duke 
mbështetur, si shëndetin mendor, ashtu dhe atë fizik të nxënësve. 

Stabilitetin në arsim duke u kujdesur për aspektet emocionale të mësuesve dhe familjeve të tyre të 
cilat, në shumë raste, kanë përballuar dyfishin e stresit dhe luftojnë ende me stresin e akumuluar 
(menaxhim i roleve dhe detyrave të shumta, shqetësimet financiare dhe shëndetësore etj.)

3 Për më shumë hollësi ndiqni link-un: http://www.akafp.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/AKAFPK-COVID-19-Udhezues-per-shkollat-profesionale-2020-21-final-1.pdf

4 Për më shumë hollësi ndiqni link-un: http://www.akafp.gov.al/wp-content/uploads/2014/09/Udhezues-Mesimi-e-vleresimi-online-ne-AP-.pdf)”

5 Udhëzues për Organizimin e Mësimit në Arsimin Profesional për Vitin Shkollor 2020/2021 në Kushtet e Pandemisë COVID-19 - https://skillsforjobs.al/ëp-content/uploads/2020/09/
UDHEZUES-PER-ORGANIZIMIN-E-MESIMIT.pdf

1

2

3

4

ndiqnin mësimin nga distanca dhe zhvillimin e praktikave 
profesionale edhe në kushtet e mësimit nga distanca. 

Infrastruktura (pajisjet teknologjike) mbetet pengesa 
kryesore për të mësuarin digjital efektiv. Shkollat dhe 
sistemet arsimore që ishin angazhuar më herët për ofrimin 
e trajnimeve për metodat digjitale të mësimdhënies dhe 
që kishin bërë investime infrastrukturore, si në rastin e 
disa prej shkollave partnere të projektit S4J, e patën më 
të lehtë përshtatjen me kushtet e mësimit në distancë 
dhe online. Investimet  për teknologjinë digjitale dhe 
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trajnimin e mësuesve me metodat e mësimit digjital dhe në distancë janë në qendër të studimit për të kuptuar 
ndikimin e teknologjisë në mësimdhënie dhe për të analizuar saktë ku duhen bërë ndërhyrjet për trajtimin e sfidave. 
Këtu duhet të kemi parasysh që mungesa e internetit shpesh është shoqëruar me mungesën e energjisë elektrike 
dhe shtrenjtësinë e qasjes në internet në zonat rurale dhe malore për shkak të mungesës së investimeve në rrjete 
dhe marrjes së shërbimit të internetit nëpërmjet telefonisë celulare. 

Studimi përpiqet të shohë me kujdes dhe procesin e tranzicionit të shpejtë nga të mësuarit ballë për ballë te mësimi 
në distancë e me internet, sikurse ndodhi gjatë izolimit prej pandemisë dhe vazhdimit të mësimit në distancë gjatë 
gjendjes së jashtëzakonshme. Ky tranzicion ka qenë mjaft i vështirë dhe në disa raste i pamundur. Proceset e 
menaxhimit të arsimit, si planifikimi, përgatitja, adaptimi i kujdesshëm dhe krijimi i një hapësire të përshtatshme për 
të mësuar u testuan fort gjatë kësaj situate dhe arritën të mbijetojnë. Në këtë studim, menaxhimi shihet i lidhur 
me organizimin e orës mësimore. Viti i ri shkollor shtoi presionin për të përballuar, si mësimin në shkollë, ashtu dhe 
vazhdimin e procesit të zhvillimit digjital që u nis gjatë periudhës së karantinës. Veçanërisht në shkollat që zbatuan 
skenarët B dhe C ky presion ka qenë i lartë dhe studimi hedh dritë mbi zhvillimet në lidhje me të.

Studimi ndalet ekskluzivisht te mësimdhënësit dhe në të janë përfshirë të gjitha shkollat e rrjetit të arsimit profesional 
publik në Shqipëri, aktualisht 34 të tilla, të shpërndara në të gjitha qarqet e Shqipërisë dhe me 799 mësues që 
japin mësim në këto shkolla. 

Mësuesit

Prindërit dhe kujdestarët

Ministrinë e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë 

Komunitetin e 
donatorëve

Bizneset dhe 
partnerët e praktikave 

profesionale

Publikun e 
gjerë

Nxënësit

Agjencitë përgjegjëse 
për AP-në

Drejtoritë e shkollave 
profesionale

Ministrinë e Ekonomisë 
dhe Financave

Procesi mësimor dhe në përgjithësi zhvillimi i arsimit profesional nuk mund të kuptohet pa bashkëpunimin e ngushtë 
me aktorët kryesorë të AP-së që në kontekstin shqiptar përfshijnë: 

Berat

Dibër

Durrës

Elbasan

Fier

Gjirokastër

Korçë

Shkodër

Tiranë

Vlorë

Gjithsej

Qarku
Numri i shkollave 
profesionale publike

34

2

1

2

3

3

1

6

5

8

3

Tabela 2: Shpërndarja e shkollave profesionale sipas qarqeve në Shqipëri
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Metodologjia
Objektivat specifike të këtij studimi janë:

Të vlerësojë perceptimet e mësuesve lidhur me mënyrën e organizimit të 
procesit mësimor gjatë këtij viti mësimor

Të analizojë mënyrën e organizimit të procesit mësimor nëpërmjet 
përvojave të mësuesve lidhur me metodologjinë e përdorur, teknikat e 
vlerësimit, materialet e pajisjet e përdorura në klasë dhe online.

Të vlerësojë sfidat dhe vështirësitë që kanë hasur mësuesit

Bazuar në gjetjet e studimit, të hartojë konkluzione rekomanduese që do 
t’i shërbejnë organizimit të procesit mësimor në të ardhmen

Pyetësori u hartua në google forms dhe u shpërnda nëpërmjet e-mail-it nga AKAFPK-ja te të gjithë 
mësuesit e të gjitha shkollave publike të arsimit profesional.

Pyetësori iu dërgua mësuesve më datë 12 maj 2021 dhe të dhënat u mblodhën deri më datë 31 
maj 2021.

Të gjithë mësuesve që japin mësim në shkollat e arsimit profesional iu krijua mundësia ta plotësonin pyetësorin 
nëpërmjet e-mail-it. 799 mësues iu përgjigjën kërkesës sonë duke arritur një nivel përgjigjeje në masën 60% të 
mësuesve të të gjithë sistemit, gjë që garanton një përfaqësim të mirë të këtij kampioni dhe mundëson ndërmarrjen 
e analizave statistikore me synim përgjithësimin e të dhënave. 

Pasi u konsultua me përfaqësues të 
AKAFPK-së dhe të projektit “S4J”, 
instrumenti u pilotua me përfaqësues nga 
shkollat profesionale për validimin e tij. Në 
një fokus-grup me mësues nga shkolla të 
ndryshme në vend u diskutuan pyetjet e 
pyetësorit për të mbledhur informacion 
rreth mënyrës se si kuptoheshin nga 
mësuesit, nëse masnin atë që synonte 
studimi, por edhe për të vlerësuar nëse 
ishte i nevojshëm shtimi i pyetjeve apo 
seksioneve të tjera për mbledhjen sa më 
të qartë dhe të detajuar të përvojës së 
mësuesve.

Komente dhe sugjerime të ndryshme 
erdhën nga mësuesit, të cilat u reflektuan 
në versionin përfundimtar të pyetësorit.

Instrumenti i përdorur është një pyetësor i ndarë 
në 9 seksione:

Të dhëna demografike për mësuesit

Të dhëna lidhur me skenarët e zhvillimit të 
mësimit gjatë këtij viti mësimor

Infrastruktura në dispozicion, pajisjet dhe internet

Realizimi i orëve praktike

Platformat digjitale të përdorura

Mbështetje, nevoja dhe sfida

Metodat e mësimdhënies, përdorimi dhe 
efektiviteti i tyre

Teknikat e vlerësimit të nxënësve 

Materialet dhe pajisjet mësimore, aksesimi i tyre 
dhe përdorimi

INSTRUMENTI I PËRDORUR 

Procesi i mbledhjes së të dhënave.

Pjesëmarrësit 
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Sikurse shihet në Grafikun (1), 40% e mësuesve pjesëmarrës jepnin vetëm lëndë të kulturës së përgjithshme, 
26% - lëndë të teorisë profesionale dhe module praktike, 17% - vetëm lëndë të teorisë profesionale, 13% - 
vetëm module të praktikës profesionale dhe vetëm 4% e mësuesve jepnin lëndë dhe module të përgjithshme dhe 
profesionale. 

Të dhënat e prezantuara në këtë studim kanë karakter sasior, për rrjedhojë edhe analizat e ndërmarra kanë 
karakter sasior. Analizat sasiore të të dhënave u realizuan me anë të programit kompjuterik IBM-SPSS 25.0. Të 
dhënat e mbledhura u pastruan dhe u bënë rikodimet përkatëse të variablave mbështetur në objektivat e studimit. 
Më tej u ndërmorën analiza përshkruese për të evidentuar perceptimin e mësuesve për çështjet e interesit.

Për validimin e rezultateve u realizuan dy intervista në thellësi me mësues të shkollave pjesëmarrëse në studim me 
përvojë të gjatë në mësimdhënie dhe në drejtim shkolle. Paraprakisht, dy përfaqësuesve iu dërgua draft-raporti 
me gjetjet dhe më pas u realizua një takim i përbashkët online. Në takim u diskutuan gjetjet dhe përputhshmëria 
ose mospërputhshmëria e tyre me realitetin e shkollave që ato përfaqësonin. Perspektiva cilësore e dy mësuesve 
e pasuroi më tej interpretimin e rezultateve.

Metodat e ndërmarra në kuadër të këtij studimi, intervistat dhe diskutimet gjatë fokus-grupeve janë bërë në 
përputhje me parimet etike dhe në respektim të kodit të sjelljes të Swisscontact. Sondazhit i paraprin një hyrje 
që shpjegon qëllimet e studimit dhe siguron mësuesit për respektimin dhe ruajtjen e të dhënave, si edhe për 
faktin që nuk mblidhen të dhëna personale. Asnjë e dhënë personale nuk u mblodh nga pjesëmarrësit. Takimet e 
fokus-grupeve u regjistruan me miratimin e të gjithë pjesëmarrësve për zbardhjen e diskutimeve vetëm për qëllime 
studimore. Informacioni i mbledhur nga sondazhet dhe bisedat është përdorur vetëm në kuadër të tij dhe për llogari 
të projektit S4J. 

68% e mësuesve nuk janë të përfshirë në punë të tjera administrative brenda shkollës dhe pjesa tjetër janë të 
përfshirë kryesisht në punë koordinuese brenda shkollës. Më shumë se gjysma e mësuesve pjesëmarrës ishin me 
arsim master e më të lartë, 40% e tyre me arsim të lartë 4 vjeçar dhe një përqindje e ulët me arsim baçelor dhe 
të mesëm. 

Rreth një e treta e mësuesve janë mësues të kualifikuar dhe një e treta mësues specialistë. Dy në pesë mësues 
janë të kategorisë mjeshtër dhe një në dhjetë është mësues specialist. 11% e mësuesve nuk kishin marrë ende 
një nivel kualifikimi ose ishin në proces të marrjes së kualifikimit.
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Grafiku 1: Mësuesit pjesëmarrës sipas lëndëve/moduleve që japin mësim (%)

Grafiku 2: Mësuesit e angazhuar në punë administrative brenda shkollës
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Analiza dhe rezultatet e të 
dhënave nga pyetësorët

Rreth organizimit të procesit mësimor dhe 
skenarëve të përdorur 
Viti mësimor 2020-2021 nisi me shumë pasiguri lidhur me ecurinë e pandemisë së COVID-19-ës dhe ndikimin 
që do të kishte shtimi i rasteve të infektimeve në mënyrën e organizimit të procesit mësimor. Përballë kësaj 
pasigurie, shkollat ishin të detyruara të përzgjidhnin një nga skenarët e propozuar. Referuar të dhënave mbledhur 
nga përgjigjet e mësuesve, rreth gjysma e tyre zgjodhën të fillonin vitin mësimor me orë të reduktuar dhe klasa me 
turne, një e treta e tyre zgjodhën të zhvillonin mësim të kombinuar në klasë dhe online dhe vetëm 16% zgjodhën 
të zhvillonin mësim në klasë me orar të rregullt. 

Megjithatë, këta nuk ishin skenarët përfundimtarë pasi pothuaj të gjitha shkollat e ndryshuan shpesh mënyrën e 
organizimit të procesit mësimor gjatë vitit. Gjatë këtij viti mësimor, shumë shpesh ndodhte që nxënës e mësues të 
infektoheshin dhe të karantinoheshin, ata vetë ose klasat dhe ndonjëherë edhe shkolla, gjë që kërkonte fleksibilitet 
dhe ndryshim të shpeshtë të mënyrës se si do të organizohej procesi mësimor, disa herë, nga mësim me turne që 
kishte zgjedhur shumica në mësim të kombinuar online dhe me turne, mësim vetëm në klasë etj. 

Në pyetësor ishin tri pyetje lidhur me përzgjedhjen e skenarëve: (1) cilin skenar zgjodhi shkolla juaj në fillim të vitit, 
(2) a e ndryshoi këtë skenar gjatë vitit dhe (3) nëse po, cilin skenar. Të krahasuara sipas shkollave, të dhënat 
tregojnë një larmi të madhe të skenarëve edhe mes mësuesve të së njëjtës shkollë. Gjë që na bën të mendojmë se 
shkollat kanë marrë vendime për zbatimin e skenarëve edhe bazuar në specifikat e secilës prej klasave. Në pothuaj 
të gjitha shkollat, paraqiten forma të ndryshme të realizimit të procesit mësimor gjatë vitit. 
Mësuesit, gjithashtu, janë shprehur se janë detyruar të ndryshojnë skenar disa herë gjatë vitit. Udhëzimet u 
ndryshuan disa herë gjatë vitit mësimor në varësi të situatës së COVID-19-ës në zona të ndryshme të vendit dhe 
të specifikave të secilës shkollë. 

Ndryshimi i mënyrës së organizimit të mësimit kërkon nivel të lartë organizimi dhe fleksibiliteti në nivel sistemi, në 
nivel shkolle por edhe për mësuesit dhe nxënësit. Ndryshimi i metodave të mësimdhënies, teknikat e përdorura 
për vlerësimin e nxënësve, teknologjia dhe platformat e përdorura janë disa nga ndryshimet më të shpeshta që 
mësuesit kanë identifikuar gjatë kësaj periudhe.

Në metodat e mësimdhënies

Në teknikat e vlerësimit të nxënësve

Në platformat e përdorura

Në planet ditore

Në pajisje dhe infrastrukturë

Në planet tremujore

61%

47%

42%

24%

22%

8%

Grafiku 3: Përshtatjet për shkak të ndryshimit të skenarit (%)

Përshtatje përshkak të ndryshimit 

Pyetjes se sa të kënaqur janë me secilin prej tre skenarëve që ka zgjedhur shkolla e tyre gjatë vitit, 31% iu 
përgjigjën se ishin plotësisht të kënaqur me mësimin e rregullt në klasë, 16% e mësuesve ishin plotësisht të 
kënaqur me mësimin me turne dhe 11% plotësisht të kënaqur me mësimin e kombinuar në distancë. Mësuesit janë 
më të pakënaqur me realizimin e mësimit në distancë/online. Vetëm 5% e mësuesve janë plotësisht të kënaqur 
me mënyrën e realizimit të orëve mësimore sipas këtij skenari dhe 25% e tyre nuk ishin aspak të kënaqur. Për 
shkak të ndryshimit të shpeshtë të skenarëve ishte e vështirë të krijoheshin grupe mësuesish që kishin përdorur 
ekskluzivisht vetëm një skenar gjatë vitit dhe të mund të krahasoheshin të dhënat ndërmjet grupeve.

plotesisht i/e kenaqur i/e kenaqur pjeserisht i/e kenaqur aspak i/e kenaqur skenari nuk eshte zgjedhur 

Grafiku 4: Vlerësimi i kënaqësisë së mësuesve për realizimin e mësimit sipas skenarëve
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Gjatë vitit mësimor 2019-2020 përballja për herë të parë me mësimin në distancë online i ballafaqoi mësuesit me 
sfida por edhe zhvilloi tek ta disa aftësi kryesisht digjitale lidhur me këtë mënyrë të re të organizimit të mësimit. 
Pjesa më e madhe e mësuesve, 86%, raportuan se kanë internet gjatë gjithë kohës, nga të cilët 65% e marrin 
internetin nga lidhje fikse dhe 23% nga kompanitë celulare. 12% e mësuesve kanë internet me raste dhe vetëm 
3% nuk kanë internet gjatë gjithë kohës. 
Përdorimi i pajisjeve teknologjike ishte një prej ndryshimeve që kanë ndodhur gjatë këtyre dy viteve të zhvillimit të 
mësimit në distancë online për shkak të pandemisë së COVID-19-ës. Mësuesit u pyetën nëse përdornin pajisje 
teknologjike për zhvillimin e procesit mësimor, si kompjuter, telefon, projektor, internet, smart TV etj., gjatë zhvillimit 
të mësimit në klasë dhe 81% e tyre përdornin një ose disa prej pajisjeve dhe vetëm 19% nuk përdornin asnjë prej 
tyre. 73% e mësuesve përdornin kompjuter ose laptop dhe rreth 1 në dy mësues përdornin edhe internetin. 

94% e mësuesve janë angazhuar, së paku një herë, në mësimdhënie në distancë online gjatë këtij viti mësimor 
dhe vetëm 6% u shprehën se nuk janë angazhuar në mësimdhënie në distancë online gjatë këtij viti. Mësuesit që 
kishin zhvilluar mësim online u pyetën më konkretisht rreth sfidave dhe arritjeve gjatë zhvillimit të mësimit. Një nga 
vështirësitë kryesore të artikuluara vazhdimisht nga mësuesit lidhet me llojet e materialeve mësimore që mësuesit 
u dërgojnë nxënësve. Nga një listë me materiale të mundshme mësimore mësuesit zgjodhën materialet që iu 
dërgojnë zakonisht nxënësve. Më shumë se dy të tretat iu dërgonin materiale mësimore të marra nga platformat 
digjitale si ‘MësoVET’ apo ‘Akademi.al’ si dhe detyra shtëpie, rreth gjysma e tyre dërgonin tekste të shkruara, 
regjistrime me video dhe ushtrime, një e treta iu dërgonin foto nga libri, projekte e testime e më pak - foto nga 
platformat. 

Një tjetër sfidë për organizimin e mësimit në distancë online është interaktiviteti dhe angazhimi i nxënësve. Të 
pyetur rreth aktiviteteve që mësuesit përdorin gjatë realizimit të orëve mësimore në distancë online, më shumë se 
60% e mësuesve e organizojnë orën duke bërë pyetje e marrë përgjigje, me diskutime dhe shpjegime. Më pak 
mësues, rreth një në katër, përdorin lojëra dhe kuize dhe vetëm 4% projekte. 
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Cfarë aktivitetesh realizohen më shpesh gjatë orës mësimore në distancë online
Grafiku 5: Përdorimi i pajisjeve gjatë mësimit në klasë (%)

Grafiku 7: Aktivitete që realizohen gjatë mësimdhënies online (%)

Grafiku 6: Materialet që iu dërgohen nxënësve gjatë mësimit në distancë online (%)
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Realizimi i orëve të praktikës profesionale gjatë 
mësimit në distancë online
Për shkollat e arsimit profesional, orët praktike janë padyshim një nga komponentët më të rëndësishëm të aftësimit 
profesional të nxënësve. Zhvillimi i orëve praktike edhe në kushte normale, jo pandemie, është një sfidë për 
shkollat, pasi kërkon një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh, profesionistë të dedikuar ndaj nxënësve praktikantë, 
sistem të organizuar të realizimit të orëve etj. Me fillimin e pandemisë dhe futjes së protokolleve shtesë të higjienës, 
lëvizjes e transportit, zhvillimi i orëve praktike u bë edhe më i vështirë. Ndërkohë që shumë biznese reduktuan 
aktivitetin e tyre, shkollat u vendosën përballë përgjegjësisë për të ridimensionuar protokollet e vizitave dhe për 
gjetjen e mënyrave alternative për realizimin e orëve praktike. Në sondazhin e realizuar për këtë studim, mësuesit 
u pyetën specifikisht për mënyrën se si i kanë realizuar orët mësimore të moduleve profesionale në kushtet e 
mësimit në distancë online. Në grafikun e paraqitur më poshtë janë përfshirë vetëm mendimet e mësuesve që japin 
mësim modulet profesionale. Mësuesit mund të zgjidhnin disa alternativa nga lista e paraqitur. Të dhënat paraqesin 
shpeshtësinë e përzgjedhjes së secilës prej alternativave. Nga 454 mësues që jepnin module profesionale, 40% 
e tyre janë përgjigjur që gjatë vitit shkollor 2020-2021, edhe gjatë procesit të mësimdhënies në distancë online, 
orët praktike janë organizuar në biznese, ndërmarrje, organizata, ose të kombinuara në laboratorë/shtëpi dhe 
në biznese. Një përqindje e konsiderueshme e mësuesve janë shprehur se për realizimin e orëve praktike edhe 
gjatë skenarit në distancë online janë vënë në funksion laboratorët e shkollës. Një e katërta e tyre kanë zgjedhur 
alternativën në kushtet e shtëpisë dhe, si lëndët teorike, 18% nëpërmjet projekteve dhe vetëm 1.5% janë përgjigjur 
që orët mësimore praktike nuk janë realizuar. 

Për të pasur një pasqyrë më të plotë të vlerësimit të mësuesve rreth mënyrës së zhvillimit të orëve praktike gjatë 
të tre skenarëve, iu kërkua mësuesve të shprehnin sa dakord janë me pohimin: “Unë jam i/e kënaqur me mënyrën 
se si janë zhvilluar orët mësimore praktike gjatë (secilit skenar)”. Si edhe vihet re në grafik, mësuesit shprehen 
më të kënaqur me realizimin e orëve praktike gjatë skenarit me orar të rregullt në klasë. Janë të kënaqur dy herë 
më shumë mësues se në rastin e mësimit me orar të reduktuar apo në distancë online. Edhe pse janë gjeneruar 
mënyra alternative për realizimin e orëve praktike, përvetësimi i aftësive praktike me orare të kufizuara apo në 
mënyrë teorike bëhet i vështirë. 

Megjithatë, nga të dhënat, vihet re se mënyra e organizimit të orëve praktike nuk vlerësohet shumë nga mësuesit 
në të gjithë skenarët. Më shumë vëmendje i duhet kushtuar mënyrës së organizimit të orëve mësimore të praktikës 
profesionale, si gjatë pandemisë, edhe pas saj. 

Si janë organizuar orët praktike në skenarin mësimdhënie në distancë ose té kombinuar? (%)

Sa dakord jeni me pohimin: jam dakord me mënyrën se si janë organizuar orët praktike në skenarin:
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Grafiku 8: Mënyrat e organizimit të orëve praktike gjatë mësimit në distancë online
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Platformat digjitale të përdorura
Mësuesit, të ndodhur përballë këtij realiteti të ri, përdorën alternativa të ndryshme për të realizuar në mënyrë 
efikase mësimin në distancë. Kështu, mësuesit (n =792)6 u pyetën se cila ishte platforma që kishin përdorur për 
të transmetuar dijen te nxënësit e tyre. Afërsisht 40 % e mësuesve (n = 317) u përgjigjen se kishin përdorur 
ekskluzivisht vetëm njërën nga platformat digjitale. Sikurse pasqyrohet edhe në tabelën më poshtë (Tabela 4), 
përdorimin më të madh e kanë pasur platformat e komunikimit social (20.7%), pasuar nga platformat digjitale 
(13.8%). Ndërkohë, shihet se vetëm 5 nga mësuesit e pyetur kanë përdorur orët mësimore në RTSH si të vetmen 
mënyrë për të transmetuar informacion mësimor te nxënësit. Vetëm 8 mësues kanë raportuar se mësimin e kanë 
zhvilluar ekskluzivisht në klasë dhe nuk kanë përdorur platforma digjitale, për të zhvilluar mësimin në distancë. 

Në një përmbledhje të përgjithshme, mund të nxirret përfundimi se nga 792 mësues që iu përgjigjën kësaj pyetje, 
68% (n = 539) e tyre kanë raportuar se kanë përdorur vetëm ose të kombinuar platforma të komunikimit social, 
ndërkohë 60.5% (n =479) e tyre kanë thënë se kanë përdorur vetëm ose të kombinuara platformat digjitale dhe 
16.4% (n =130) e mësuesve të pyetur kanë raportuar se kanë përdorur orët e mësimit të transmetuara në RTSH, 
vetëm ose të kombinuara me platforma të tjera. Ndërsa 8 mësues, sikurse u përmend më sipër raportuan se nuk 
kanë përdorur asnjë platformë, pasi e kanë realizuar mësimin vetëm në klasë.

Ndërkohë, pjesa më e madhe e mësuesve, afërsisht 60% e tyre (n = 475), kanë raportuar se kanë përdorur disa 
platforma digjitale njëkohësisht ose në periudha të ndryshme për të zhvilluar mësimin në distancë. Në grafikun 10 
paraqitet shpërndarja në përqindje e platformave digjitale të ndryshme që kanë përdorur mësuesit gjatë periudhës 
së pandemisë. Sikurse mund të dallohet, nga mësuesit që kanë raportuar se kanë përdorur disa platforma 
njëkohësisht (n = 475), ka një shpërndarje thuajse të barabartë midis platformave digjitale dhe atyre të komunikimit 
social, të përdorura duke u kombinuar me platforma të tjera për zhvillimin e mësimit online. Ajo që kuptohet është 
se shumica e mësuesve janë përpjekur të përdorin të gjitha platformat që njihnin dhe kishin në dispozicion, për të 
zhvilluar orët mësimore në distancë. 

Tabela 4: Platformat e përdorura për mësimin online

Grafiku 11: Shpërndarja e përdorimit të platformave sipas llojit (%)

6 Kësaj pyetjeje nuk i janë përgjigjur 7 mësues nga 799 mësues që morën pjesë në studim. 
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Për të marrë këndvështrimin e mësuesve për 
platformën apo teknikën që ata e vlerësojnë si të 
duhurën për të realizuar mësimin në distancë, atyre iu 
kërkua që përzgjidhnin një prej platformave i) platforma 
digjitale (si Mësovet, google classroom, MS teams, 
LMS, Net Academy), ii) Platforma e komunikimit në 
distancë (Zoom, Google hangout/meet), iii) Platformat 
e komunikimit social (Grupet e WhatsApp, Viber, 
Facebook) si dhe iv) Orët mësimore në RTSH. Siç 
tregohet edhe në grafikun e mëposhtëm, 37.1% e 
mësuesve (N =294) vlerësojnë platformën digjitale si 
platformën e duhur për të zhvilluar mësimin. Pavarësisht 
se një pjesë e konsiderueshme e mësuesve raportuan 
se kanë përdorur platformën e komunikimit social, ata 
vlerësojnë platformën digjitale si më të përshtatshme. 
Megjithatë, raportimi i platformës së komunikimit social 
deri diku më shumë sesa i platformës digjitale mund 
të ketë ndodhur në fillim të procesit të mësimit në 
distancë, kur familjarizimi me to ka qenë krahasimisht 
më i madh sesa me platformën digjitale.

Duke u nisur nga fakti që platforma digjitale është 
vlerësuar si platforma e duhur për t’u përdorur nga 
mësuesit për mësimin në distancë, ata u pyetën 
konkretisht se cilën prej platformave digjitale kishin 
përdorur. Sikurse evidentohet në grafikun 13, 
rezultatet treguan se rreth 52% e mësuesve përdorin 
platformën e google classroom (si në rastet kur 
përdornin ekskluzivisht dhe në rastet kur përdornin të 
kombinuar). Platforma e dytë më e përdorur nga rreth 
34 % e mësuesve është MësoVET.al. Platformat e 
tjera respektivisht janë Akademia.al, Microsoft Teams. 
Ndërkohë që afërsisht 14% nuk kanë përdorur asnjë 
prej platformave në grupin e platformave digjitale.

Po ashtu mësuesit u pyetën për arsyet e përdorimit të platformës që kishin zgjedhur për të realizuar mësimin 
në distancë. Sikurse shihet në grafikun (14), arsyeja kryesore e përmendur nga thuajse gjysma e mësuesve të 
intervistuar, 51%, është se e vlerësonin më të lehtë për t’u përdorur nga nxënësit këtë zgjidhje. Po ashtu, një pjesë 
e konsiderueshme e mësuesve, 39.7 %, e shihnin platformën e përzgjedhur si më rezultativen. Kjo gjetje sjell në 
vëmendje përkushtimin e mësuesve për t’u përshtatur ndaj nevojave të nxënësve dhe për të lehtësuar procesin e 
mësimdhënies për ta. Ndërkohë, arsyet që kanë ndikuar më pak zgjedhjet e mësuesve për platformën e realizimit 
të mësimit në distancë lidhen me njohjen e mirë të platformës (16.6%) dhe me përcaktimin e saj nga shkolla si një 
platformë që duhet përdorur (15.7 %). 

Përshtatja me realitetin e ri të mësimdhënies në distancë rezultoi të ishte sfiduese për një pjesë të mësuesve, 
e megjithatë, kur u pyetën mësuesit në lidhje me njohuritë që kanë për të përdorur platformën digjitale, për të 
vendosur materiale, për të realizuar testime, për të orientuar apo ndihmuar nxënësit në përdorimin e saj, një pjesë 
e konsiderueshme i vlerësuan njohuritë e tyre si shumë të mira. Ndërkohë që një numër shumë i vogël i mësuesve, 
që varion nga 1-3%, vlerësonin dobët aftësitë e tyre dhe orientimin e nxënësve për të përdorur platformat digjitale. 
Në grafikun e mëposhtëm jepen detaje të perceptimit që mësuesit kanë në këtë drejtim. 

Kjo është metoda që unë njoh më mirë

Këtë ményrë ka vendosur të ndjekë shkolla/drejtoria

Sepse ka materiale mësimore lidhur me drejtimet ku unë jap mësim

Më duket më rezultativja

Është më e lehta për t’u përdorur nga nxënësit

Orët mësimore në RTSH

Platformat e komunikimit 
social (Grupet e 

WhatsApp, Viber, 
Facebook)

Platforma të komunikimit 
në distancë (Zoom, 

Google hangout/meet)

Platforma digjitale 
(si Mésovet, google 

classroom, MS teams, 
LMS, Net Academy)

Grafiku 12: Vlerësimi i mësuesve për platformën e duhur
për mësimin online

Grafiku 14:Arsyet e zgjedhjes për përdorimin e platformës/teknikës nga mësuesit

Grafiku 13: Shpërndarja e përqindjeve për përdorimin 
e platformave digjitale
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përdor materiale 
mésimore digjitale

Di të orientoj 
nxënësit se si të 

përdorin platformën 
digjitale

Di ta përdor 
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unë

Di të përdor 
platformën digjitale 

për të postuar 
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aftësitë e nxënësve

Vlerësimi për përdorimin e platformave

0.8% 0.8% 1.2% 2.1% 3.1%

49.2% 49% 51% 49.5% 47.7%
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Dobët Mirë Mjaftueshëm Shumë mirë

Grafiku 15: Vlerësimi i mësuesve për përdorimin e platformave

Përdorimi i platformës digjitale nga shumica e mësuesve (grafiku 16), 75.8%, ndodh ekskluzivisht vetëm gjatë 
orës së mësimit online. Për 31.5% të mësuesve, përdorimi i platformës digjitale bëhet vetëm për gjetur materiale 
mësimore. Ndërkohë që vetëm 7.3% e mësuesve e kanë përdorur platformën për atë që njihet si klasa e përmbysur, 
pra ku nxënësit lexojnë në shtëpi informacionin e ri dhe punojnë apo konsultohen me mësuesit për të zbatuar dijen 
e mësuar apo zgjidhur ushtrime e probleme te ndryshme. 

Duket se mësuesit e përdorin platformën digjitale në disa kontekste njëkohësisht. Kështu, rreth 12% e mësuesve 
raportuan se e përdorin platformën gjatë orës së mësimit online, si dhe për të gjetur materiale mësimore. Ndërkohë, 
një numër i vogël i mësuesve, 1.3%, kanë zgjedhur të gjitha kontekstet e përdorimit të platformës digjitale.

Për ‘flipped classroom”

Gjatë orës së mësimit në klasë

Pas orëve të mësimit për të përgatitur 
dhe vendosur materialet 

Pér të gjetur materiale mësimore

Nuk ështé e nevojshme kur punoj
në klasë

Gjatë orës së mésimit online

Kur përdoret platforma 

Grafiku 16: Përdorimi i platformës digjitale
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Tabela 5: Përdorimi i platformës digjitale

A është përdorur e njëjta platformë digjitale nga të gjithë mësuesit e 
shkollës?

19.6%

46.7%

33.7%

Nuk e di Po Jo

Grafiku 17: Përdorimi i të njëjtës platformë nga mësuesit e shkollës
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Mbështetje, nevoja dhe sfida
Pothuajse 90% e vendeve që iu përgjigjën sondazhit të Ministrive të Arsimit mbi Përgjigjet Kombëtare ndaj COVID-
19-ës, të kryer nga UNESCO, UNICEF-i dhe Banka Botërore (2020), raportuan se ndihmuan mësuesit duke 
ndarë udhëzime ku theksohej rëndësia e sigurimit të informacioneve për studentët, komunikimi i vazhdueshëm 
me kujdestarët dhe raportimi i realizimit të mësimdhënies tek njësitë arsimore lokale. Edhe në kontekstin e këtij 
studimi, mësuesit u pyetën sesi e vlerësonin mbështetjen që kishin marrë nga institucionet përgjegjëse me të cilët 
ata ndërvepronin. Vlerësimi u realizua në një shkallë me 4 nivele nga “plotësisht i/e pakënaqur” në “plotësisht 
i kënaqur” dhe “nuk kam marrë mbështetje”, për secilën nga institucionet që ishin aktive për të mundësuar 
mbarëvajtjen, jo vetëm të procesit të mësimdhënies, por edhe të çështjeve të tjera. Në perceptimin e mësuesve të 
pyetur, thuajse më shumë se gjysma e tyre raportuan se ishin të kënaqur me mbështetjen që institucionet iu kishin 
ofruar. Afërsisht 84% dhe 86% e mësuesve të pyetur raportuan se ishin të kënaqur me mbështetjen që AKPA-ja 
dhe AKAFPK-ja u kishin dhënë dhe afërsisht 4% e mësuesve u shprehën se nuk kishin marrë fare mbështetje 
prej këtyre institucioneve; kjo ishte dhe vlera më e ulët e raportuar nga mësuesit e mungesës së mbështetjes. 
Në grafikun e mëposhtëm prezantohen më me detaje opinionet e mësuesve për mbështetjen e perceptuar nga 
institucionet. 

Zyra Arsimore

Ministria e Arsimit, sportit dhe Rinise

Projekte zhvillimore/donatore

AKAFPK

AKPA

Ministria e Ekonomisë dhe Financës

Si e vlerësoni mbështetjen e institucioneve?

13%
6.6%

11.5%
7.1%

9.8%

14.4%
5.4%

10%

7.3%
7.3%

4%
5.9%
4.3%

7.4%
6.1%
5.8%

Grafiku 18: Vlerësimi i mësuesve për mbështetjen e marrë nga institucionet
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I/e kënaqur Plotësisht i/e kënaqur
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Sikurse u përshkrua edhe më sipër, procesi i mësimdhënies në distancë ka qenë një proces sfidues si për mësuesit 
edhe për nxënësit. Për të parë se në çfarë drejtimi kanë konsistuar këto sfida, mësuesve pjesëmarrës në këtë 
studim iu kërkua të vlerësonin sfidat lidhur me mungesën e aftësive dhe mbështetjes psikologjike për të menaxhuar 
këtë proces, por edhe lidhur me infrastrukturën që do të lejonte zhvillimin sa më efikas të mësimit në distancë. 
Sikurse prezantohet në grafikun 19, rezultatet tregojnë se 75% e mësuesve mendojnë se nuk ka pasur mungesa 
të mbështetjes psikologjike dhe shëndetësore për nxënësit dhe, po ashtu, edhe për ata vetë, ndërsa vetëm për 
një numër të vogël të mësuesve (n =83) ka pasur mungesë të plotë të mbështetjes psikologjike për ta dhe për 
63 mësues ka pasur mungesë të plotë mbështetje për nxënësit. Kjo tregon se përkujdesja, mbështetja dhe 
mirëkuptimi i treguar nga instancat përgjegjëse për mësimdhënien apo edhe nga komuniteti më i gjerë ka qenë i 
kënaqshëm dhe mësuesit e kanë perceptuar si të tillë. Në lidhje me sfidat në drejtim të aftësive digjitale 51% e 
mësuesve kanë raportuar se nuk kanë pasur mungesë të aftësive të tyre personale, por kanë vënë re se nxënësit 
ka shfaqur vështirësi në këtë drejtim. Kështu, 53% e mësuesve kanë raportuar se nxënësit e tyre kanë shfaqur 
mangësi të pjesshme të aftësive digjitale. Në këtë drejtim mund të thuhet se nxënësit kanë dashur më shumë kohë 
për t’u aftësuar dhe përshtatur me këtë formë të mësimdhënies.

Në drejtim të sfidave që mësuesit kanë hasur për infrastrukturën që kanë pasur në dispozicion, siç mund të 
shihet edhe në grafikun e mëposhtëm, sfidat kanë qenë më të ndjeshme. 71.2 % e mësuesve kanë raportuar 
se kanë pasur mungesë të pjesshme të internetit, ndërkohë që mungesa e infrastrukturës fizike dhe mungesa e 
pajisjeve për mësimin në distancë janë raportuar si mungesa të pjesshme për, respektivisht, 51.9% dhe 53.6% 
të mësuesve të pyetur. Duke qenë në përputhshmëri me pyetjen e përmendur më sipër në lidhje me mbështetjen 
e perceptuar nga institucionet, edhe për këtë çështje 61.1% e mësuesve kanë konfirmuar se nuk kanë pasur 
mungesë udhëzimesh nga ana e institucioneve drejtuese. 

Mungesë mbështetje psikologjike 
shëndetësore për nxënésit

Mungesë mbështetje psikologjike 
shëndetésore për mësuesit

Mungesë aftësish digjitale
nga mësuesit

Mungesë aftësish digjitale
nga nxënës
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25%

42.9%
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75%

69.7%

50.9%

36.2%

3%

2.6%

2.6%

3.1%

Vlerësimi i sfidave të hasura gjatë mésimit online
(mbështetje dhe aftësi digjitale)

Mungesë e plotë Mungesë e pjesshme Nuk ka pasur mungesa Nuk kam realizuar mësim
në distancë

Grafiku 19: Sfidat e hasura gjatë mësimit online (mbështetja dhe aftësitë digjitale)
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Grafiku 20: Sfidat e hasura gjatë mësimit online (infrastruktura)
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Gjatë këtij viti mësimor, procesi i mësimdhënies ka ndodhur edhe në mjediset e shkollës. Në kushtet e respektimit 
të protokolleve të miratuar dhe përditësuar sipas nevojave, mësuesit dhe nxënësit janë përballur me vështirësi 
të ndryshme, duke filluar nga mësimi me orë të shkurtuara, për arsye të organizimit të turneve, mungesa fizike 
të mësuesve dhe nxënësve etj. Në grafikun e mëposhtëm prezantohen disa nga vështirësitë që mësuesit kanë 
hasur më së shumti gjatë zhvillimit të mësimit në klasë. Kështu, për pothuajse gjysmën e mësuesve të pyetur, dy 
nga sfidat më kryesore që kanë hasur kanë qenë turnet dhe orët e shkurtuara, ndjekur nga sfida që lidhen me 
sigurinë shëndetësore. Pavarësisht se të gjitha institucionet arsimore zbatonin rregullat dhe protokollet e higjienës, 
si për mësuesit, dhe për nxënësit ka qenë e vështirë të mendohej se ato ishin të mjaftueshme për të ulur riskun 
e infektimit nga korona-virusi. Ndërkohë, ashtu sikurse u pa edhe më lart, mbështetja psikologjike për nxënësit 
perceptohet si sfida më vogël e raportuar nga 4.3% e mësuesve, pasuar nga mungesa e mbështetjes psikologjike 
për mësuesit e raportuar nga 18.8% e tyre. 

Ndryshimet e formave dhe modaliteteve të mësimdhënies pa dyshim që kërkojnë ngritje kapacitetesh, për të 
mundësuar një tranzicion sa më të lehtë, por edhe për të mos cenuar procesin e mësimdhënies. Për këtë arsye, 
mësuesit u pyetën për nevojën që kanë pasur gjatë vitit mësimor për të marrë trajnime për përdorimin e platformave 
digjitale, planifikimin e mësimit online, materialet e ndryshme etj. Thuajse gjysma e mësuesve të pyetur kanë 
raportuar se e kanë pasur jashtëzakonisht apo shumë të nevojshme të merrnin trajnime në lidhje me përdorimin 
e platformave digjitale (56%), zhvillimin e mësimit interaktiv (52.2%), planifikimin e mësimit online (51.5%), 
monitorimin e nxënësve online (51.4%), zhvillimin e materialeve mësimore digjitale (50.1%), vlerësimin e nxënësve 
online (49.3%), zhvillimin e mësimit të kombinuar (49.1%) dhe trajnimet për aftësitë digjitale (46.9%). Pjesa tjetër 
e mësuesve e kanë konsideruar deri diku të nevojshme, apo aspak të nevojshme, marrjen e trajnimit gjatë vitit 
mësimor.

Sfidat e hasura gjatë këtij viti mësimor në klasë
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Grafiku 21: Sfidat e hasura gjatë mësimit në klasë
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Grafiku 22: Nevojat për trajnime
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Krahas nevojës për rritjen e kapaciteteve të mësuesve, edhe nevoja për pajisje apo shërbime në drejtim të organizmit 
të mësimdhënies, shihet si një faktor që ndikon efikasitetin e mësimdhënies. Mësuesit shprehën mendimet e tyre 
në lidhjen me nevojat që kanë pasur për pajisje apo shërbime gjatë këtij viti mësimor dhe konstatohet se nevoja 
e shprehur nga 39% e mësuesve lidhet me të pasurit e një pajisje si laptop/kompjuter, pasuar nga nevoja për 
shërbimin e internetit; 36.2% e mësuesve e shprehën këtë nevojë. Ndërkohë që nevoja për të pasur një platformë 
është raportuar nga 16.8% e mësuesve.

Sfidat e hasura gjatë këtij viti mësimor në klasë
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Nxënësit bëjnë punë të pavarur 

llogari në zoom

kamera dhe/ose mikrofon
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Grafiku 23: Pajisjet dhe shërbimet që mësuesit kanë nevojë

Grafiku 24: Metodat e përdorura për mësimdhënie gjatë vitit mësimor (%)

Metodat e mësimdhënies
Ndryshimi dhe përshtatja e metodave mësimore me modalitetet e mësimdhënies sipas skenarit përkatës i vendosi 
mësuesit përballë vështirësisë për të përshtatur metodat e mësimdhënies me skenarin e përdorur. Në një listë 
me disa prej metodave mësimore më të zakonshme të përdorura nga mësuesit në arsimin profesional mësuesit 
zgjodhën metodat e mësimdhënies që ata kishin përdorur më shpesh gjatë këtij viti mësimor në klasë, online dhe 
në orët praktike, duke konsideruar këtu rëndësinë por edhe specifikat që ka zhvillimi i orëve mësimore praktike. 
Në pyetje ishte përfshirë edhe alternativa: “këtë metodë nuk e kam përdorur”. Mësuesit që nuk i kanë përdorur 
metodat janë përjashtuar nga të dhënat e paraqitura në grafikun e mëposhtëm dhe analizohen më poshtë.
Si vihet re në grafikun 24, mësuesit kanë përdorur shumicën e metodave të mësimdhënies në klasë. Në mënyrë të 
veçantë, më shpesh, në klasë, mësuesit kanë përdorur diktimin (68%), të nxënit nëpërmjet lojës (55%), mësuesi 
shpjegon - nxënësi dëgjon (52%), punë me grupe (51%), të ftuar në klasë (47%), mësime të personalizuara 
sipas nevojave të nxënësve (46%), diskutime të hapura etj. Nxënësit janë angazhuar më pak, në klasë, në punë 
të pavarur apo kanë kryer vizita në kompani, punë me projekte etj. 

Në orë praktike, rreth gjysma e mësuesve kanë zgjedhur vizita në kompani, një në tre ka zgjedhur të ftuar në orët 
mësimore e më pak - punë të pavarur, punë me grupe, të nxënit nëpërmjet lojës, punë me projekte etj. Më pak, 
në orët praktike përdoren metodat klasike të mësimdhënies si diktim dhe mësuesit shpjegon - nxënësi mëson. 
Gjatë orëve online, metoda më shpesh e përdorur është klasa e përmbysur (38%), mësuesi shpjegon - nxënësi 
dëgjon (22%), nxënësit bëjnë punë të pavarur (18%), punë me projekte, (16%). Mësuesit kanë përdorur më pak 
punë me grupe, vetëm 7.3%, dhe demonstrime e shembuj praktikë - një në 10 mësues.
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Diskutimet e hapura, prezantimet e nxënësve, puna me projekte, demonstrime me shembuj praktikë dhe punë e 
pavarur e nxënësve janë metoda që janë përdorur në klasë dhe online për rreth 1 në 5 mësues.
Më pak mësues kanë mundur të përdorin teknika të ngjashme në klasë dhe në orë praktike dhe akoma më pak 
online dhe në orë praktike. Sidomos kjo e fundit na bën të mendojmë se, gjatë zhvillimit të mësimit në distancë 
online, mësuesit kanë hasur shumë vështirësi për të përmbushur kompetencat profesionale të nxënësve dhe 
mund të aludojmë që nxënësit nuk i kanë arritur gjithmonë aftësitë e nevojshme profesionale gjatë periudhës së 
pandemisë. 
Mësuesit u pyetën gjithashtu të bënin një vlerësim për efektivitetin e përdorimit të secilës prej metodave të 
mësimdhënies.

Më shumë se dy të tretat e mësuesve vlerësojnë si efektive për mësimdhënien në klasë: diktimin (70%), mësuesi 
flet - nxënësi dëgjon (59%), të nxënit nëpërmjet lojës (57%). Rreth gjysma e tyre vlerësojnë edhe punën në grup, 
mësimet e personalizuara, diskutimet, klasa e përmbysur etj. Më pak efektive për mësimdhënien në klasë mësuesit 
vlerësojnë: nxënësit bëjnë punë të pavarur, demonstrime e shembuj praktikë, punën me projekte, vizita në kompani 
e të ftuar në klasë, edhe pse vlerësohen nga rreth katër në gjashtë mësues.

Si më efektive për realizimin e orëve praktike, rreth 15% e mësuesve vlerësojnë, padyshim, vizitat në kompani 
(46%), angazhimin e nxënësve me punë të pavarur (18%), demonstrime dhe shembujt praktikë (24%), të ftuarit 
e specialistëve të fushës (35%), por edhe mësime të personalizuara, punën në grup dhe të nxënit nëpërmjet lojës.
Klasa e përmbysur është vlerësuar si metodë efektive mësimdhënieje për mësimdhënien online, një e treta e tyre e 
kanë vlerësuar si një metodë efektive. Më pak mësues, gjatë mësimit online, kanë vlerësuar si efektive angazhimin 
e nxënësve në punë të pavarur (17%), mësuesi shpjegon - nxënësi dëgjon (16%), por një përqindje më e ulët, 
rreth 14%, vlerësojnë edhe punën me projekte, mësimet e personalizuara etj. 

Puna me projekte dhe prezantimet e nxënësve, diskutimet e hapura, angazhimi i nxënësve në punë të pavarur, janë 
vlerësuar si metoda efektive, edhe në klasë, edhe online nga rreth një në pesë mësues.

Zgjidhni metodat që kanë rezultuar si më efektive për të dhënë mësim né 
lëndën tuaj
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Grafiku 25: Metodat e mësimdhënies më efektive për lëndën (%)
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Teknikat e vlerësimit 
Një komponent shumë i rëndësishëm i kurrikulës dhe veprimtarisë së mësuesve gjatë procesit të mësimdhënies 
është edhe vlerësimi i vazhduar dhe ai përfundimtar i arritjeve të nxënësve. Bazuar në specifikat e një lënde të 
caktuar, por edhe në qasjen që mësuesit kanë në filozofinë e tyre të mësimdhënies, vlerësimi që ata u bëjnë 
nxënësve realizohet duke përshtatur mënyra dhe teknika të ndryshme. Mësuesit u pyetën për teknikat që përdorin 
për të vlerësuar nxënësit, qoftë në klasë, online, në orë praktike apo në të gjithë kontekstet së bashku. Ashtu sikurse 
pasqyrohet në grafikun e poshtëm, shihet se teknika më e zakonshme, e raportuar nga 66.7 % e mësuesve, janë 
testet e kontrollit me shkrim, qofshin këto teste me alternativa, apo me pyetje të hapura, të realizuara kur nxënësit 
kanë qenë prezentë në klasë. Megjithatë, ka edhe një numër mësuesish (n = 139) që raportojnë se këtë teknikë 
vlerësimi e kanë përdorur, si në klasë, ashtu edhe online. Një tjetër teknikë vlerësimi e përdorur nga thuajse gjysma 
e mësueseve janë edhe pyetjet frontale. 52.9% e mësuesve kanë raportuar se përdorin këtë teknikë vlerësimi për 
nxënësit e tyre në klasë, ndërsa 15.4% janë shprehur se këtë teknikë e përdorin, si në klasë, dhe në mësimdhënien 
online. Në fakt, kjo teknikë është tipike për mësimdhënien me në qendër mësuesin, gjë që mund të konsiderohet si 
një mënyrë që mësuesit kanë përdorur në kushtet e pandemisë globale, si një mënyrë e zgjedhur nga mësuesit për 
të shpjeguar mësimin dhe për të drejtuar vëmendjen e nxënësve drejt mësuesit që shpjegon dhe paraqet situatat 
për të gjithë nxënësit në të njëjtën kohë. Zgjidhja e ushtrimeve është raportuar nga 39% e mësuesve si teknikë 
vlerësimi në klasë dhe 28.5% e tyre e kanë përdorur këtë teknikë edhe online. Mësuesit e arsimit profesional janë 
shprehur se përdorin teknikën e detyrave të shtëpisë si mënyrë për të vlerësuar nxënësit në kontekstin e klasës 
(36%) dhe në klasë (31.2%). Ky është një tregues se mësuesit shfaqin vëmendje ndaj monitorimit të detyrave të 
caktuara duke i diskutuar ato edhe në kontekstin e klasës, dhe jo vetëm duke i vlerësuar, por duke dhënë opinionin 
e tyre. Testi kontrollit me gojë u përmend si një teknikë vlerësimi nga 49.8% e mësuesve në kontekstin e klasës 
dhe 14.8 % e mësuesve raportuan se testimin me gojë e kishin kryer edhe nëpërmjet platformave online. Teknika 
e vlerësimit të portofolit është një mjet që përdoret gjerësisht në praktikat bashkëkohore të vlerësimit të nxënësve, 
që synon të mbledhë sistematikisht rezultatet e të nxënit dhe dokumenton kontributin e nxënësve në veprimtari 
mësimore të orientuara nga kompetenca. Afërsisht 40% e mësuesve kanë raportuar se e përdorin këtë teknikë në 
klasë, dhe 20.2% e tyre kanë raportuar se nuk e përdorin këtë teknikë.
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Grafiku 26: Teknikat e vlerësimit për veprimtaritë mësimore (%)
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Nga ana tjetër, mësuesit përdorin edhe teknika të tjera vlerësimi për nxënësit e tyre, që nuk lidhen drejtpërdrejt me 
arritjet dhe kompetencat në lëndë të caktuara. Vlerësimi i nxënësve për njëri-tjetrin është një teknikë që përdoret 
nga 50% e mësuesve në kontekstin e klasës, por gjithashtu, kjo mënyrë vlerësimi shihet të përdoret edhe në 
orët praktike; 13.6% e mësuesve e kanë raportuar këtë mënyrë vlerësimi. Duke mundësuar përdorimin e kësaj 
teknike synohet që nxënësit të jenë të kujdesshëm, të vëmendshëm dhe argumentues në vlerësimet e tyre, dhe, 
në këtë mënyrë, aftësitë e tyre vlerësuese përmirësohen. Një teknikë tjetër, që është përdorur nga 47.8% e 
mësuesve, është teknika e vetëvlerësimit dhe, po ashtu, shihet se 15% nuk e përdorin këtë teknikë. Kjo është 
një teknikë që duhet inkurajuar të përdoret nga mësuesit pasi studimet tregojnë se është një mjet i vlefshëm për 
të matur të nxënit. Nëse nxënësit janë të përfshirë në vlerësimin e punës së tyre, ata përpiqen të kuptojnë kriteret 
e vlerësimit të një performance, si dhe të kontrollojnë arritjet e tyre duke u mundësuar kështu edhe përmirësimin. 
Teknika e vlerësimit në grup është përdorur në kontekstin e klasës nga 43.1% e mësuesve; ndërkohë shihet se 
kjo teknikë përdoret edhe në orët e praktikës, raportuar nga 20.4% e mësuesve. Të tria këto teknika që përdoren 
nga një numër i konsiderueshëm mësuesish, pavarësisht kontekstit (klasë, online, praktikë apo kombinim i tyre), 
tregojnë për një qasje bashkëkohore në mësimdhënie dhe një përpjekje të mësuesve për të ofruar mësimdhënie 
cilësore. Ky vlerësim merr vëmendjen e nevojshme, si një komponent që ndihmon nxënësit të avancojë në karrierën 
profesionale por edhe në kultivimin e ndjenjave të vetëbesimit dhe vetëvlerësimit. 
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Materialet mësimore 
Materialet mësimore që përdoren nga mësuesit me synim transmetimin e informacionit dhe dijes te nxënësit janë 
burime informacioni të përshtatura sipas karakteristikave të lëndës dhe nivelit të formimit mësimor që zotërojnë 
nxënësit. Për të mësuar më tej për llojin e materialeve mësimore që përdornin në kontekste të ndryshme, 
mësuesve të intervistuar iu kërkua që të zgjidhnin një listë të këtyre materialeve dhe të caktonin se ku i përdornin 
ato konkretisht. Sikurse tregohet edhe në grafikun e mëposhtëm, teksti bazë për lëndën që jep mësuesi, është 
alternativa që është raportuar nga 76.6% e mësuesve, ku 45.3% e përdornin vetëm në klasë dhe 31.3% e 
përdornin, edhe në klasë, edhe gjatë mësimit online. 48.8% e mësuesve përdornin materialet mësimore digjitale 
gjatë mësimit online dhe vetëm 12.4% thanë se i përdorin këto materiale edhe në klasë. Materialet digjitale të cilat 
aksesohen nëpërmjet platformave digjitale u mundësojnë mësuesve marrjen e informacionit në lidhje me lëndët e 
tyre. Po ashtu, thuajse gjysma e mësuesve (50.7%) raportuan se përdornin materialet e botuara nga AKAFPK-
ja. Një pjesë e konsiderueshme e mësuesve (74%) raportuan se shfrytëzojnë materialet nga interneti thuajse në 
të gjitha kontekstet e mësimdhënies, në klasë, në mësimin online apo në kombinimin e të dyjave. Sigurisht që 
mësuesit, mbështetur në eksperiencën dhe dijen e tyre, hartojnë materiale sipas nevojave të lëndës që japin dhe 
këtë gjë e raportuan 57% e mësuesve të cilët i përdornin, edhe në kontekstin e klasës, dhe online. Po ashtu, për 
61.6% të mësuesve, materialet e zhvilluara në kuadër të projekteve të ndryshme përdoreshin si materiale burimore 
për mësimdhënien, njëkohësisht, si në klasë, ashtu edhe online. Literatura vendase dhe e huaj konsiderohej si 
burim për 67% të mësuesve, ndërkohë që 16.8 % e tyre nuk e përdornin. Konsultimi në mënyrë të vazhdueshme 
me literaturë vendase dhe të huaj ndihmon mësuesit, jo vetëm në gjetjen e informacionit që lidhet me lëndën që 
japin mësim, por edhe me njohjen e metodave dhe teknikave bashkëkohore të mësimdhënies.
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Përdorimi i pajisjeve mësimore 
Kombinimi i mësimit online me atë në klasë ka sjellë edhe shtimin e pajisjeve që një mësues duhet të përdorë për të 
realizuar procesin e mësimdhënies. Kështu, mësuesit u pyetën në lidhje me pajisjet që përdorin për mësimdhënien 
dhe kontekstin ku i përdornin ato. Rezultatet paraqiten si në grafikun e mëposhtëm. Tabela (qoftë ajo e bardhë, 
e zezë apo jeshile) është vlerësuar si e papërshtatshme vetëm nga 3.9% e mësuesve, ndërkohë që 69.8% e 
mësuesve kanë raportuar se tabelën e përdorin vetëm në ambientet e klasës. 31.5% e mësuesve janë shprehur se 
përdorin kompjuter/laptop kur bëjnë mësim online, 20.8% kur përdorin mësimin e kombinuar, nga klasa dhe online 
dhe rreth 17% raportuan e përdorin kompjuterin edhe kur bëjnë mësim në klasë. Celularët përdoren nga 27.8% 
e mësuesve si pajisje për të dhënë mësim online dhe 11.8% i vlerësojnë si pajisje të papërshtatshme për lëndën 
mësimore që japin. Një përqindje edhe më e ulët, 9.9%, e përdorin celularin si pajisje për të dhënë mësim edhe 
kur janë në klasë. Përdorimi i infotekës si mjet për të dhënë mësim është raportuar se mungon në shkollën ku japin 
mësim nga rreth 43% e mësuesve, ndërkohë që 20% e shohin të papërshtatshme përdorimin e saj për lëndën që 
japin mësim. Interneti përdoret për të zhvilluar mësimin online nga 43.3% e mësuesve, 14.6% e tyre raportojnë 
se e përdorin në klasë, ndërsa për një pjesë të vogël të mësuesve, 5.1%, interneti është një shërbim që nuk 
ofrohet në shkollën e tyre. Po ashtu, pajisjet e tabletave dhe televizorëve inteligjentë nuk janë të disponueshme, 
përkatësisht, për 40% dhe 39% të mësuesve që u intervistuan.
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Mësuesit e shkollave të arsimit të mesëm profesional janë të familjarizuar edhe me pajisje shtesë që lehtësojnë 
procesin e mësimdhënies. Kështu, 52.6% e tyre treguan se e përdorin projektorin si mjet për të realizuar mësimin 
në klasë, ndërkohë që 12.1% raportuan se kjo pajisje nuk është në shkollën ku japin mësim. Për 34.8 % të 
mësuesve, tabelat interaktive janë pajisje që nuk janë në shkollën e tyre dhe 15.8% nuk i shohin si mjete të 
përshtatshme për të zhvilluar lëndën e tyre. 

Flipchart është një mjet që e përdorin rreth 40% e mësuesve dhe 21% e tyre kanë raportuar se mungon në 
shkollën ku japin mësim.
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Konkluzione
dhe rekomandime
Shkollat publike profesionale në Shqipëri bënë shumë përpjekje të cilat sollën sigurimin e vazhdimësisë së procesit 
mësimor gjatë pandemisë. Shkollat profesionale dhe stafet e tyre mësimore u përballën me shumë sfida në këtë 
vit shkollor veçanërisht për t’iu përshtatur kushteve të mësimit në distancë të realizuar jashtë shkollave dhe klasave. 
Më poshtë po listojmë konkluzionet dhe rekomandimet kryesore që dalin nga studimi.

Ky sondazh është gjithëpërfshirës sepse kanë marrë pjesë mbi 60% e mësuesve të angazhuar në shkollat publike 
të arsimit profesional. Me moshën mesatare 42 vjeç dhe përvojë mesatare të mësimdhënies mbi 12 vjet, rezultatet 
e nxjerra janë domethënëse sepse ky grup mësuesish pritet të jetë i angazhuar për një kohë relativisht të gjatë në 
arsimin profesional dhe investimet e bëra në zhvillimin e tyre profesional në njërën anë, të kombinuara me investime 
në infrastrukturë në anën tjetër, mund të përbëjnë një themel të fortë, si për arsimin profesional, ashtu edhe për 
sigurimin e punësimit bazuar në këtë lloj arsimi në të ardhmen. Puna me këtë grup mësuesish është e rëndësishme 
për të arritur “tranzicionin” nga mësimi tradicional në atë të kombinuar e digjital për të qenë në një hap me zhvillimin 
digjital të brezave të nxënësve që hyjnë në këto shkolla, por edhe për të përafruar arsimin profesional në Shqipëri 
me trendet globale. 

Veçanërisht, në zonat e Shqipërisë të ndikuara së tepërmi nga pandemia COVID-19, skenarët e përgatitur për 
zhvillimin e mësimit kanë ndryshuar në varësi të kushteve duke sjellë dhe vështirësi në përshtatje gjatë kalimit nga 
një skenar në tjetrin. Zhvillimi i mësimit me skenarë të paracaktuar duhej të ish shoqëruar nga një parapërgatitje 
e lartë për të arritur fleksibilitetin e kërkuar. Sondazhi tregon që mësuesit (60%) nuk e kanë shumë për zemër 
mësimin në distancë dhe digjital, por preferojnë mësimin në klasë pavarësisht se me turne. Për mësuesit, kontakti 
fizik me nxënësit mbetet shumë i rëndësishëm për të arritur objektivat e mësimdhënies. Megjithëse kontakti fizik 
dhe mësimi ballë për ballë mbetet i rëndësishëm për një mësimdhënie të suksesshme, përfshirja e teknologjisë në 
mësimdhënie dhe kombinimi i duhur mes mësimit ballë për ballë dhe atij online janë elemente kyç që do sigurojnë 
cilësinë e mësimdhënies në të ardhmen gjithmonë e më shumë digjitale. 

Cilësia dhe vazhdueshmëria e pandërprerë e shërbimit të internetit e kufizojnë mundësinë që kanë mësuesit për 
të ofruar mësimdhënie digjitale në mënyrë të vazhdueshme. Mësimi digjital mbetet si opsion dytësor vetëm kur 
mundësia për të bërë mësim në klasa me pjesëmarrje fizike nuk është fare e mundur. Cilësia e mësimdhënies 
bie në këto kushte pasi jo të gjithë nxënësit kanë qasje të vazhdueshme në internet dhe pajisje elektronike që 
mundësojnë ndjekjen e mësimit digjital duke e bërë atë të fragmentarizuar dhe në disa raste - sporadik. Kështu, 
është domosdoshmëri sigurimi i shërbimit cilësor dhe të vazhdueshëm të internetit për mësuesit, të paktën në 
ambientet e shkollës. Kjo do të lejonte vazhdimësinë dhe cilësinë e procesit mësimor dhe në kushtet e mësimit 
hibrid apo të kombinuar.

Duke qenë se vendi nuk u mbyll totalisht gjatë këtij viti shkollor (2020-2021), mësuesit e praktikës profesionale 
e kanë përdorur këtë mundësi për të realizuar praktikën profesionale për nxënësit në kushte optimale. Edhe 
këtu dominon preferenca e mësuesve për të zhvilluar praktikën në kushte normale, por fakti që një numër i 
lartë i mësuesve (40%) kanë zgjedhur që ta bëjnë praktikën në ndërmarrje apo laboratorë, edhe gjatë kohës së 
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kufizimeve, na jep të kuptojmë se kemi të bëjmë me një grup mësuesish të ndërgjegjësuar për rolin e rëndësishëm 
që ka praktika në arsimin profesional. Në fakt, është thelbësore që praktika profesionale të mund të realizohet 
fizikisht, qoftë pranë bizneseve apo laboratorëve dhe në të ardhmen. 

Sikurse edhe pasqyrohet nga rezultatet e sondazhit, praktika profesionale është dhe më e sfiduar krahasuar 
me mësimin teorik në kushtet kur procesi mësimor bëhet në distancë dhe në formë digjitale. Veçanërisht në 
drejtimet ku puna praktike kërkon ekspozim të nxënësve kundrejt proceseve apo mjeteve të caktuara me praninë 
e instruktorit në kompani, kryerja e praktikës nëpërmjet internetit apo me projekte individuale/grupi nuk sjell 
rezultatet e duhura. Nga ana tjetër, në ato drejtime që lidhen drejtpërsëdrejti me TIK-un praktika mësimore mund 
të realizohej në mënyrë optimale online, por kushtet dhe mungesat e sipërpërmendura nuk e kanë lejuar të jetë 
gjithmonë rezultative. 

Mësuesit në arsimin profesional duket të përqendrohen në më shumë se një platformë për të realizuar mësimin 
në distancë dhe këto kanë qenë kryesisht platformat me teknologji të ulët, si mediat sociale, më të preferuarat 
në përdorim. Platformat e dedikuara për mësim digjital, të kombinuara me platformat për komunikim social, 
janë përdorur në masën 68%. Në platformat në përdorim për mësim digjital mbizotëron në përzgjedhje Google 
Classroom, edhe pse dokumentet në gjuhën shqipe apo regjistrimi formal në të i shkollave nuk ka ndodhur. Në vend 
të dytë duket se listohet platforma digjitale MësoVet me 34% të mësuesve (n=332) që e kanë përzgjedhur për të 
realizuar procesin mësimor gjatë skenarit online dhe jo vetëm. Lehtësia në përdorim e platformës dhe thjeshtësia 
teknike duket se ndikojnë drejtpërdrejt në përzgjedhjen që bëjnë mësuesit. Platformat mbeten ende përçuese të 
informacionit dhe jo mjete efektive për shpjegim dhe mësimdhënie. Kjo situatë, nëse do të krahasohej me atë të 
arsimit të lartë, ku skenari i vetëm i përdorur ishte ai i mësimit digjital, ka shumë ndryshim. Përdorimi i mjeteve dhe 
teknologjisë së bashkëpunimit bazuar në internet dhe unifikimi i platformës së përdorur, si ishte rasti i MS Teams, 
u përshpejtua ndjeshëm gjatë këtij viti mësimor duke siguruar edhe vazhdimësi në proceset mësimore. Kështu dhe 
për arsimin profesional duhet të ofrohet një platformë e vetme, e dedikuar dhe e përshtatur për këtë sistem. Kjo do 
të rriste cilësinë e përdorimit, do të krijonte një rrjet mbështetës mes mësuesve dhe nxënësve të cilët angazhohen 
në procesin mësimor dhe aftësohen vazhdimisht, si dhe sjell pasurimin e vazhdueshëm të platformës me materiale 
mësimore digjitale por dhe me elementë të tjerë, si teste, kuize, projekte, literaturë, forume etj., të cilat vihen në 
dispozicion të një grupi të gjerë mësuesish.

Platformat digjitale online u pasuruan më tej gjatë këtij viti mësimor, si në materialet e vëna në dispozicion të 
nxënësve dhe mësuesve, ashtu edhe në shërbimet e ofruara. Gjithsesi, këto platforma nuk janë burimi i përqendruar 
për mësimin online sepse mësuesit vazhdojnë të ofrojnë detyra, shënime shpjeguese dhe dokumente të tjera 
nëpërmjet mediave sociale si WhatsApp. Përdorimi i platformave digjitale duket se është në një korrelacion pozitiv 
me sasinë dhe cilësinë e materialeve mësimore digjitale të disponueshme në platformë. Sa më shumë materiale 
mësimore digjitale (por dhe mjete të tjera si kuize, teste, provime etj.) të ketë një platformë, aq më shumë përdoret 
dhe vlerësohet ajo. Kështu do ishte e rëndësishme që të punohej në këtë drejtim, si nga mësuesit e shkollave 
profesionale, ashtu dhe nga agjencitë përgjegjëse, në mënyrë që të rritej llojshmëria, volumi dhe cilësia e mjeteve 
dhe materialeve mësimore online. Materialet mësimore digjitale ofrojnë interaktivitet për nxënësit dhe mësuesit, 
krijojnë një bazë të mirë materiale që mund të përdoret dhe pasurohet vit pas viti nga një numër i madh mësuesish 
si dhe rrisin mundësinë e shfrytëzimit të kësaj bazë mësimore, si në mësimin online, ashtu dhe në atë në klasë. 

Mësuesit kanë vlerësuar pozitivisht mbështetjen institucionale duke renditur tepër lart, 86 % prej tyre, mbështetjen 
e ofruar nga AKAFPK-ja dhe 84% - mbështetjen nga AKPA-ja. Po ashtu 75% e mësuesve vlerësojnë mbështetjen 
psiko-sociale të ofruar për nxënësit gjatë këtij viti shkollor. Ndërsa udhëzimet dhe shpjegimet për përdorimin e 
metodave dhe teknologjive digjitale nuk kanë munguar, aksesi i vazhdueshëm në internet dhe sigurimi i pajisjeve 
për mësim digjital raportohen me mungesa, sikurse edhe e theksuam më sipër, duke nxjerrë mësimin fizik më në 
pah për sa i takon efektshmërisë.

Thelbësor mbetet edhe procesi i trajnimit të vazhduar të mësuesve për të arritur cilësi të lartë në format digjitale 
apo të kombinuara të mësimdhënies, e bazuar kjo në nevojat që kanë pasur mësuesit për trajnime, si në përdorim 
të platformave digjitale, ashtu edhe në metodat interaktive të mësimdhënies. Metodat klasike të mësimdhënies e 
dominojnë shpjegimin në klasë, ndërsa në mësimin online klasa e përmbysur duket të jetë forma më e preferuar 
e mësimdhënies. Duke qenë që klasa e përmbysur, sipas studimeve të shumta, rezulton si një nga format më të 
suksesshme dhe interaktive të mësimdhënies do të ishte me vlerë që kjo metodë të mbartej nga mësuesit dhe 
gjatë mësimit në klasë. Vizitat në kompani, në kushtet e kufizimeve, janë parë si forma më efektive për organizimin 
e praktikave. Format dhe metodat e tjera të bazuara në platforma dhe aftësi digjitale të kombinuara dhe mësimin 
interaktiv mbeten më pak të preferuara. 

Edhe pse jo në qendër të këtij sondazhi, është lehtësisht e evidentueshme se mësuesit kanë bërë përpjekje 
maksimale për t’u mundësuar nxënësve të tyre procesin e të mësuarit edhe në kushtet e vështira gjatë pandemisë. 
Fakti që ata përzgjedhin zgjidhje më të aksesueshme teknologjike, si mediat sociale, për të bërë të mundur aksesin 
sa më të madh nga nxënësit është tregues i kësaj përpjekje. Nga ana tjetër, përdorimi i lartë i platformave në 
drejtimet që lidhen me teknologjinë e informacionit tregon po ashtu për përpjekjet e tyre për mësimdhënie cilësore. 
E lidhur me këtë është edhe përzgjedhja e pajisjeve teknologjike për mësimdhënie ku mësimi në klasë dominohet 
nga përdorimi i tabelave për të shkruar informacionin dhe shpjeguar kurse pajisjet kompjuterike dhe celularët 
dominojnë mësimin online. Ekspozimi i mësuesve me platforma digjitale është rritur, përdorimi më holistik i këtyre 
platformave është i rëndësishëm në mënyrë që, si mësuesi, ashtu edhe nxënësi të përfitojnë maksimalisht.

Kalimi nga një skenar në tjetrin, bazuar në situatat që krijoheshin prej pandemisë, i kanë detyruar mësuesit që, 
me rinisjen e mësimit fizik nëpër klasa, të kalonin nëpërmjet proceseve të përsëritjes për mësimet apo kapitujt 
e zhvilluar online apo në distancë sepse jo të gjithë nxënësit kanë pasur kushtet dhe mundësitë për të ndjekur 
mësimet online. Kjo, e kombinuar me oraret e zgjatura dhe mësimin me turne, ka pasur efektet e veta, si mbi 
cilësinë, dhe mbi mundësitë e mësuesve për mësim efektiv. Është e rëndësishme që të ketë një kombinim më 
efektiv mes mësimit online dhe mësimit në klasë sikurse është rasti i përdorimit të klasës së kombinuar, ku 
nxënësi mund të ekspozohet paraprakisht me mësimin dhe konceptet themelore në shtëpi dhe, më pas, në klasë, 
koha (shpesh e kufizuar) mund të përdoret nga mësuesi për të qartësuar më tej konceptet themelore dhe për të 
përmirësuar procesin e të nxënit. 

Pas realizimit të këtij sondazhi natyrshëm lind pyetja nëse këto praktika të reja të ushtrimit të mësimdhënies gjatë 
pandemisë COVID-19 bazuar në digjitalizim kanë hapur apo jo rrugën për një “normalitet të ri” në arsimin profesional 
ku mësimdhënia e kombinuar të dominonte. Ky studim nuk jep dot një përgjigje të saktë dhe mbizotëruese që 
ta konfirmojë këtë gjë. Mësuesit ende preferojnë mësimin fizikisht në klasë si formën me efektive të ushtrimit 
të mësimdhënies dhe mbërritjes në rezultate të mira dhe do të kërkonte një punë më impenjative për të rritur 
kapacitetet dhe ndryshuar mendësinë e mësuesve drejt aplikimit të praktikave të reja të mësimdhënies, përdorimit 
në rritje të teknologjisë dhe platformave digjitale dhe metodave me në qendër nxënësin. Duke pasur parasysh që 
tashmë kjo është e ardhmja e pakthyeshme e sistemit arsimor kudo në Botë do ishte i domosdoshëm ndërtimi i një 
strategjie konkrete për ta filluar këtë ndryshim dhe në Shqipëri. 

Po ashtu nga sondazhi arrihet në përfundim që duhet më shumë mbështetje financiare dhe ndërhyrje të forta 
investime për pajisje teknologjike nëpër shkolla. Që mësimi i kombinuar dhe ai online të funksionojë si duhet, 
minimumi i nevojshëm i infrastrukturës digjitale është domosdoshmëri. Kështu janë të nevojshme investime në 
sistemet e telefonisë dhe internetit për të siguruar, si internet të vazhdueshëm e cilësor, ashtu edhe qasje në pajisje 
elektronike që sigurojnë mësim digjital. Investimet e bëra në këtë fushë janë vetëm fillimi i një procesi i cili duhet 
të jetë strategjik, afatgjatë dhe të përfshijë, jo vetëm mësimdhënien në shkollat profesionale, por dhe trajnimin e 
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vazhdueshëm të mësuesve për t’u ndjerë sa më komodë në përdorimin e teknologjive digjitale për mësimdhënie 
cilësore. Fuqizimi i bandave të internetit dhe përdorimi i linjave të dedikuara për mësim digjital duhet të marrë 
përparësi imediate për të mundësuar revolucionin digjital në Shqipëri. 

Për sa i takon praktikës profesionale, sfida është edhe më e madhe, sepse zgjidhja do të ishte përdorimi i 
teknologjive të larta bazuar në simulime, realitete apo laboratorë virtualë për të bërë efektive dhe mundësuar 
praktikat profesionale në internet. 

Për shkak të situatës së pandemisë dhe kufizimeve që ajo solli në proceset mësimore, të diplomuarit në arsimin 
profesional do të hyjnë në tregun e punës pa trajnimin e mjaftueshëm praktik dhe këtu ka shumë për të bërë në 
marrëdhëniet që krijohen me punëdhënësit të cilët mund të marrin në konsideratë këtë mangësi. Hulumtimi i 
mëtejshëm i kësaj situate dhe ndikimit që ajo sjell në një treg pune si Shqipëria është i domosdoshëm. 

Shqipëria ka përqafuar agjendën e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-së dhe, në këtë kuadër, zhvillimi i aftësive 
teknike përbën një bazë të fortë për të arritur objektivat e vendosura. Kjo kërkon që mendësia e mësuesve në AP 
të ndryshojë edhe më shumë duke i bërë ata që të ndërmarrin veprime të mëtejshme për të përqafuar dhe vënë në 
zbatim mundësitë e reja në hapësirën e mësimit digjital.

14.

15.

16.



VLERËSIM I PROCESIT MËSIMOR NË SHKOLLAT PROFESIONALE GJATË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

54 55

10. Drejtimi ku unë jap kryesisht mësim është: 
Bujqësi
Detari
Ekonomi-biznes
Elektroteknike
Gjeodezi
Gjeologji-miniera
Hoteleri-Turizëm
Inxhinieri Informatike Softuerësh
Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji 
Mekanike
Ndërtim
Përpunim druri
Pyje 
Shërbim kujdesi për te moshuar ( pilot /bllok 4 vjeçar)
Shërbime mjetesh transporti
Shërbime sociale dhe shëndetësore
Teknologji kimike
Teknologji ushqimore
Tekstil-Konfeksione
Termohidraulike
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Veterinari

11. Jeni të angazhuar me punë të tjera, si 
Përgjegjës departamenti
Koordinator në njësinë e zhvillimit
Drejtues në njësinë e zhvillimit
Nuk jam i/e angazhuar 

12. Arsimimi juaj është:
I mesëm
I lartë baçelor
I lartë 4 vjeçar
Master e më shumë

13. Niveli im i kualifikimit si mësues është:
Mësues/e specialist
Mësues/e i/e kualifikuar
Mësues/e mjeshtër

SKENARËT E ZHVILLIMIT TË VITIT MËSIMOR 2020-2021

14. Në fillim të vitit mësimor 2020-2021 cilin skenar zgjodhi shkolla juaj
Mësim në klasë me orar të rregullt
Mësim në klasë me orar të reduktuar
Mësim vetëm online
Mësim të kombinuar në klasë dhe online
Tjetër________________________________

Aneksi 1: Pyetësori i Përdorur në Sondazh
Pyetësor për vlerësimin e procesit mësimor gjatë vitit shkollor 2020-2021.

Ky pyetësor synon mbledhjen e mendimeve të mësuesve lidhur me zhvillimin e procesit mësimor në shkollat e 
Arsimit Profesional në Shqipëri, gjatë vitit mësimor 2020-2021. Qëllimi kryesor është të mësojmë se cilat kanë 
qenë arritjet dhe sfidat e këtij viti mësimor dhe si mund të vlejë kjo përvojë për vitin e ardhshëm shkollor. 
Të gjitha të dhënat janë të mbrojtura dhe të paidentifikueshme dhe do të përdoren vetëm për qëllime studimore. 
Ne duam të mësojmë nga mendimet dhe vlerësimet tuaja realiste, ndaj theksojmë se nuk ka përgjigje të sakta apo 
të gabuara. Ju keni të drejtë të zgjidhni të mos e plotësoni pyetësorin. 
Ne ju ftojmë ta konsideroni plotësimin e pyetësorit si një mundësi më shumë për të dhënë kontributin tuaj në 
përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së arsimit profesional në shkollën tuaj e më gjerë. 

Plotësimi i pyetësorit zgjat afërsisht 15 min

Ju falënderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe për kohën tuaj!

 TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

1. Unë jap mësim në shkollën: ________________________

2. Gjinia: 1. Femër 2. Mashkull 

3. Mosha ime është: _____________________________

4. Prej sa vitesh jeni i/e angazhuar në mësimdhënie? 

5. Prej sa vitesh jeni i/e angazhuar në mësimdhënie në arsimin profesional? 

6. Prej sa vitesh jeni i/e angazhuar në mësimdhënie në këtë shkollë? 

7. Në sa lëndë jepni mësim? 

8. Në cilin grup lëndësh jepni mësim? 
Lëndë të teorisë profesionale
Module të praktikës profesionale
Lëndë të kulturës së përgjithshme

9. Në sa module jepni mësim (vetëm për mësuesit e lëndëve dhe praktikës profesionale)?
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20. Në zhvillimin e mësimit në klasë unë gjithashtu përdor: 
Kompjuter/laptop
Telefon/smartfon
Internet
Projektor
Smart TV
Asnjë nga sa më sipër
Tjetër 

21. Gjatë këtij viti mësimor a keni realizuar mësim në distancë online? 
Po kalo te pyetja 22
Jo Kalo te pyetja 27

PËR MËSIMIN NË DISTANCË ONLINE OSE TË KOMBINUAR

22. Çfarë materialesh mësimore keni përdorur gjatë mësimit në distancë online
Materiale mësimore digjitale nga platformat
Regjistrime me video
Ushtrime
Testime
Projekte
Detyra shtëpie

23. Gjatë komunikimit të drejtpërdrejtë me nxënësit çfarë aktivitetesh keni realizuar gjatë mësimit në distancë 
online?
Shpjegime
Testime
Pyetje përgjigje
Diskutime
Projekte
Lojëra dhe kuize
Tjetër 

PAJISJET DHE INTERNETI 

24. Unë mësimin në distancë (nga shtëpia) e realizoj/a nga:
Kompjuteri /laptopi
Celulari im
Celulari i një familjari
TV
Tableti
Nuk kam pajisje për të bërë mësim online
Tjetër 

25. Unë kam internet gjatë gjithë kohës së mësimit online
Po
Jo
Me raste

15. A ndryshoi ky skenar gjatë vitit shkollor
Po (pyetjet më poshtë për ndryshim skenari)
Jo

16. Nëse “Po” në cilin skenar u vazhdua procesi mësimor?
Mësim në klasë me orar të rregullt
Mësim në klasë me orar të reduktuar
Mësim vetëm online
Mësim të kombinuar në klasë dhe online

17. Ku ju desh të bënit ndryshime për shkak të ndryshimit të skenarit?
Në planet ditore
Në planet tremujore
Në metodologjinë e mësimdhënies
Në pajisje dhe infrastrukture
Në teknikat e vlerësimit të nxënësve
Në platformat e përdorura
Tjetër 

18. Nga skenarët që ka ndjekur shkolla juaj gjatë këtij viti mësimor, cili ka qenë më rezultativi
Mësim në klasë me orar të rregullt
Mësim në klasë me orar të reduktuar
Mësim vetëm online
Mësim të kombinuar në klasë dhe online

19. Sa dakord jeni me fjalinë: “Unë jam i/e kënaqur me mënyrën se si janë realizuar orët mësimore në secilin prej 
skenarëve të përdorur në shkollën time”:
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SEKSIONI MBI PLATFORMAT DIGJITALE 

30. Për mësimin në distancë kemi përdorur (përzgjidh):
Platforma digjitale (si Akademi.al, Mësovet, google classroom, MS teams)
Platforma të komunikimit në distancë (Zoom, Google hangout/meet)
Platformat e komunikimit social (Grupet e WhatsApp, Viber, Facebook)
Orët mësimore në RTSH
Tjetër... -> specifiko

31. Cilat nga teknikat/platformat e aplikuara për të realizuar mësimin në distancë ju duket e duhura?
Platforma digjitale (si Mësovet, google classroom, MS teams, LMS, Net Academy)
Platforma të komunikimit në distancë (Zoom, Google hangout/meet)
Platformat e komunikimit social (Grupet eWhatsApp, Viber, Facebook)
Orët mësimore në RTSH
Tjetër... -> specifiko

31. Nëse përdorni platforma digjitale cilën prej tyre përdorni (Multiple response)?
MësoVET.al
Google Classroom
Akademi.al
Microsoft Teams
Net Academy
Nuk përdor platforma digjitale
Tjetër... -> specifiko

32. Përse po përdorni këtë platformë/a? (Multiple response)
Më duket më rezultativja
Është më e lehta për t’u përdorur nga nxënësit
Këtë mënyrë ka vendosur të ndjekë shkolla/drejtoria
Kjo është metoda që unë njoh më mire
Tjetër 

33. Duke mbajtur në konsideratë platformat që përdorni bëni një vlerësim sipas kërkesave të mëposhtme (1= 
dobët – 4= shumë mirë)
Unë di ta përdor shumë mirë platformën digjitale.
I vë në dispozicion nxënësve nëpërmjet platformës online që përdor materiale mësimore digjitale 
I orientoj nxënësit se si të përdorin platformën digjitale. 
E përdor platformën digjitale për të postuar testime dhe matur aftësitë e nxënësve.
Platformën digjitale dua ta përdor edhe vitin tjetër shkollor për mësimdhënien time. 

34. Unë platformën digjitale e përdor 
Gjatë orës së mësimit online
Gjatë orës së mësimit në klasë
Pas orëve të mësimit për të përgatitur dhe vendosur materialet
Për të vendosur dhe gjetur materiale mësimore
Duke përdorur ‘flipped classroom” 
Nuk është e nevojshme kur punoj në klasë
Tjetër 

26. Internetin e marr nga:
1. Paketa të kompanive celulare në telefon.
2. Nëpërmjet WiFi/lidhjes fikse 

REALIZIMI I ORËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE GJATË PANDEMISË 

27. Orët e praktikës profesionale në kushtet e mësimit në distancë ose të kombinuar janë realizuar:
Me projekte të ndryshme
Në kushtet e shtëpisë
Si lëndët teorike
Në biznese/ndërmarrje/organizata
Në laboratorët e shkollës
Nuk janë realizuar
Në biznese dhe në laboratorët e shkollës
Nuk jap mësim në module praktike
Tjetër

28. Sa dakord jeni me fjalinë: “Unë jam i/e kënaqur me mënyrën se si janë realizuar orët mësimore në kushtet e 
mësimdhënies online në distancë”
0 = aspak dakord
1 = pjesërisht dakord
2 = dakord
3 = plotësisht dakord

29. Sa dakord jeni me fjalinë: “Unë jam i/e kënaqur me mënyrën se si janë realizuar orët e praktikës profesionale 
në kushtet e mësimdhënies online në distancë”
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38. Cilat janë sfidat që keni pasur gjatë këtij viti mësimor për mësimin në klasë: 
orët e shkurtuara
turnet
siguria shëndetësore
rregullat e higjienës
mungesë mbështetjeje psikologjike shëndetësore për mësuesit
mungesë mbështetjeje psikologjike shëndetësore për nxënësit
mungesat e shpeshta të mësuesve/nxënësve
Tjetër

39. Listoni nevojat që keni pasur gjatë këtij viti mësimor (multiple response në një shkallë nga jashtëzakonisht 
shumë, shumë, deri diku, pak, aspak)
Për trajnime
për përdorimin e platformave digjitale
aftësi digjitale
planifikimi për mësimin online
monitorimi për mësimin online
zhvillimi i materialeve mësimore digjitale
zhvillimi i mësimit interaktiv
vlerësimi i nxënësve online
Tjetër (specifiko)

40. Cilat janë nevojat për pajisje dhe shërbime që keni pasur gjatë këtij viti mësimor 
Internet
Laptop/kompjuter 
smartfon
Kamera
Llogari në Zoom
Platforma
Tjetër (specifiko)

METODAT E MËSIMDHËNIES
Përdorimi i metodave mësimore

41. Cilat metoda keni përdorur gjatë këtij viti mësimor

35. A është përdorur e njëjta platformë digjitale nga të gjithë mësuesit e shkollës?
Po
Jo
Nuk e di

MBËSHTETJE, NEVOJA DHE SFIDA 

36. Si e vlerësoni mbështetjen nga:

37. Listoni sfidat që keni pasur gjatë këtij viti mësimor 
Për mësimin online
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TEKNIKAT E VLERËSIMIT
Përdorimit i teknikave të vlerësimit 
43. Cilat prej teknikave të vlerësimit përdorni

Perceptimi mbi efektivitetin

42. Zgjidhni metodat që kanë rezultuar si më efektive për të dhënë mësim në lëndën tuaj:
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46. Komentet në lidhje me mësimdhënien gjatë këtij viti shkollor mund t’i shkruani në hapësirën e mëposhtme. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________

Faleminderit!

MATERIALET DHE PAJISJET MËSIMORE
Përdorimi i materialeve mësimore në klasë dhe online
44. Çfarë materialesh mësimore përdorni?

PËRDORIMI DHE AKSESI I PAJISJEVE MËSIMORE NË KLASË DHE ONLINE
45. Çfarë pajisjesh mësimore përdorni gjatë mësimit tuaj?




