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MësoVET
Platforma e të mësuarit online për
arsimin profesional
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kompetencat e limituara digjitale;

aksesi i limituar në internet;

vëshirësia e monitorimit dhe e menaxhimit të procesit

mësimor online;

mungesa e materialeve mësimore digjitale dhe interaktive;

mungesa e një mjedisi/platforme digjitale të dedikuar për

AFP.

Sfidat kryesore me të cilat u përballën shkollat profesionale

gjatë pandemisë ishin: 

Qe prej vitit 2018, projekti Aftësi për Punë, në kuadër të përpjekjeve për të

integruar metoda interaktive të mësimdhënies në Arsimin Profesional, zhvilloi

dhe përshtati në gjuhën shqipe platformën digjitale MësoVET. MësoVET është një

platformë digjitale që mundëson realizimin interaktv dhe dokumentimin e

procesit mësimor si në klasë ashtu dhe në distancë. E bazuar në Moodle[1],

MësoVET është një platformë e hapur, pa pagesë, e përshtatur në gjuhën shqipe,

dhe e dedikuar për institucionet e arsimit profesional.

Për të siguruar vazhdimësinë e procesit mësimor pas mbylljes së shkollave si

rezultat i pandemisë COVID-19, projekti “Aftësi për Punë” intensifikoi ndihmën

ndaj shkollave profesionale për zhvillimin e mësimit online nëpërmjet platformës

MësoVET.

 

Moodle është një sistem open source me një komunitet që numëron mbi 213 milion përdorues, duke e bërë atë platformën

mësimore më të përdorur.
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E THJESHTË NË PËRDORIM

Ofron një ndërfaqe lehtësisht të navigueshme

që përmirësohet vazhdimisht. Për t’u

regjistruar në platformë, mjafton të kesh një

adresë emaili.

E HAPUR DHE PA PAGESË

Mund të modifikohet dhe përmirësohet

lehtësisht për t’u përshtatur me kontekstin ku

përdoret dhe nevojat e përdoruesve. 

MËSOVET
DISA KARAKTERISTIKA KYÇE

MJEDIS VIRTUAL I TË NXËNIT

Lejon konfigurimin dhe integrimin e shumë

instrumenteve dhe verimtarive që nxitin

interaktivitetin dhe sigurojnë cilësinë në

procesin mësimor si: forume, blogs, wikis, chats

etc.

SIGURIA

Siguria e përdorimit dhe të dhënave

personale nëpërmjet konfigurimit të duhur.

KOMUNITET I GJERË

Mbështetet nga një komunitet i gjerë

përdoruesish kudo në botë.

FORMAT MODULAR

Lejon krijimin dhe integrimin e plugin dhe të

aplikacioneve të jashtme për ta përshtatur me

nevojat e institucionit arsimor.

MODALITET OFFLINE

Mundëson përdorimin offline të

funskionaliteteve kryesore dhe të materialeve

mësimore, duke u aksesuar nga nxënës dhe

mësues edhe në mungesë të internetit. 

FLEKSIBILITET I LARTË

Nënkupton përdorim nga kudo dhe në çdo

moment. MësoVET shpërndan përmbajtje

digjitale edhe përmes pajisjeve mobile si

smartphone, tablet ose laptop.

MËSIM SINKRON DHE
ASINKRON

Mësim sinkron dhe asinkron nëpërmjet

aplikacioneve përkatëse.

MONITORIM PËR MËSUES DHE
DREJTUES

Platforma automatizon çdo aspekt të të

mësuarit, përfshirë frekuentimin dhe notat, si

dhe ofon të dhëna dhe raporte të

shumëllojshme.

SUPORT TEKNIK

-Suport teknik i pandërprerë 7/24.

MUND TË SHKALLËZOHET

(Scaleable); duke mundësuar përdorimin si nga

disa nxënës, ashtu dhe nga miliona përdorues.

Pështatet si për klasa të vogla, ashtu dhe për

institucione të mëdha. 



ÇFARË MUNDËSON
MËSOVET?

1

Fond të pasur e të përditësuar kursesh, materialesh

mësimore të zhvilluara në shkollat e mesme profesionale

dhe qendrat e formimit profesional.

Mbështetjen e mësimdhënies ndërvepruese nëpërmjet

teknologjisë, pavarësisht modalitetit dhe vendit ku

zhvillohet mësimi.

Nxitjen e punës së pavarur të nxënësve në një mjedis

virtual gjithëpërfshirës, angazhues dhe tërheqës. 
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Regjistër elektronik për të shënuar vlerësimet, si dhe pjesëmarrjen
në mësim.
Ngarkim interaktiv i materialeve mësimore të ndryshme, si: tekst,
prezantime, video, kuic etj.
Një gamë të gjerë materialesh mësimore të zhvilluara nga kolegë.
Monitorim i procesit mësimor në kohë reale dhe nxjerrje e
raporteve të ndryshme lidhur me aktivitetin e nxënësve në
platformë.
Realizim i provimeve dhe korrigjim i automatizuar pas plotësimit të
kuicit/testit nga nxënësit.
Menaxhim i punimeve të nxënësve nëpërmjet portofolit elektronik.
Mundësi të shtuara për vlerësim mes shokëve dhe vetëvlerësim.
Bashkëpunim dhe mbështetje e vazhdueshme nga një komunitet i
gjerë përdoruesish.
Krijim i hapësirave të dedikuara online (forume) për lëndë apo
module të ndryshme.

Për
mësuesit

Monitorim i procesit mësimor.
Vazhdimësi dhe monitorim i  procesit mësimor cilësor edhe në
distancë.
Mësim interaktiv me në qendër nxënësin.
Librari digjitale me materiale mësimore të zhvilluar nga ekspertë të
fushës dhe sipas kurrikulave kombëtare.
Kurse profesionale për kursantë të qendrave profesionale .
Trajnime interaktive për zhvillimin e vazhduar profesional të
mësuesve.
Përmirësim i indikatorëve të performancës së institucioneve, falë
zhvillimit te nxënësit të aftësive të transferueshme, të cilat ndikojnë
në nivelin e punësimit.

Për
institucionet

Mësim argëtues, i kombinuar me forume, kuice, blogje, sondazhe,
lojëra apo wiki.
Aksesim në materiale nga kudo dhe kurdo edhe në modalitetin
offline.
Përdorim i thjeshtë nga aparati celular nëpërmjet optimizimit të
MësoVET si aplikacion.
Zhvillimi mësimit interaktiv dhe të pandërprerë në rast mësimi në
distancë.
Ndërveprim i shtuar mësues-nxënës dhe mes nxënësve edhe përtej
orës së mësimit.
Aftësim digjital i nxënësve, në përputhje me kërkesat e sotme të
tregut të punës.
Materiale dhe veprimtari që i përshtaten nevojave dhe preferencave
të ndryshme të nxënësve, për një proces të nxëni gjithëpërfshirës.
Testim i vetes në cdo moment pa ndihmën e mësuesit.

Për
nxënësit



MësoVET numëron aktualisht 8368 përdorues, nga të cilët 86% nxënës dhe 10%

mësues. Të gjitha shkollat profesionale publike dhe disa QFP gjenden në

platformë. Numri i përdoruesve aktivë në platformë ka ardhur duke u rritur me

rritjen e numrit të kurseve që ofrohen.

Në platformën Mësovet janë të disponueshme aktualisht 310 kurse, të cilat

përfshijnë lëndë të përgjithshme, lëndë profesionale, module apo programe

trajnimi. Gjithashtu në platfromën MësoVET gjenden dhe gjithë videot

mësimore të lënndëve të përgjithshme sipas RTSH Shkolla. 

Platforma përmirësohet dhe përmbajtja e saj përditësohet vazhdimisht nga

mësuesit dhe instruktorët e shkollave profesionale. Për këtë, janë kapacituar

një numër gjithnjë e në rritje mësuesish. Materialet në platformë i referohen

kurrikulave kombëtare dhe pasurohen me materiale praktike nga ekspertë të

industrisë.

MËSOVET NË NUMRA

Puna me materialet është realizuar duke u dhënë prioritet drejtimeve me

numër më të lartë nxënësish. Më konkretisht, në këto drejtime studiojnë 72% e

nxënësve të shkollave publike profesionale. Procesi i hartimit të materialeve

mësimore bazohet në një protokoll efektiv, të validuar, bazuar në

metodologjinë e propozuar nga LerNetz (kompani zviceriane e specializuar ne

zhvillimin e materialeve interaktive didaktike). Protokolli siguron cilësi

nëpërmjet respektimit të parimeve bazë didaktike të ndërtimit të materialeve

mësimore dhe krijimit të hapësirave për angazhim të lartë të nxënësve dhe

interaktivitet. 



MODALITETI ONLINE

Platforma MësoVET është e përshtatshme për të

zhvilluar procesin mësimor në distancë, si në modalitetin

sinkron ashtu dhe asinkron. Platforma ofron një funksion

të quajtur Big Blue Button, ku mësuesit dhe nxënësit

mund të takohen drejtpërdrejtë si në sesionet ZOOM

dhe gjithashtu të përdorin një tabelë të bardhë virtuale

për një ndërveprim më të lartë mes tyre.

MODALITETI I  KOMBINUAR

Shumëllojshmëria e aktiviteteve mund të mbështetë një

qasje të kombinuar gjatë orës së mësimit, bazuar në

platformën MësoVET për veprimtaritë e zhvilluara në

modalitetin online. Platforma ofron alternativa për të

aktivizuar njohuritë ekzistuese, për të transferuar

informacionin e ri te nxënësit, si dhe për të matur nivelin e

përvetësimit të njohurive. Për këtë, është ndërtuar dhe një

udhërrëfyes për mësuesit, ku demostrohet praktikisht se si

platforma MësoVET përdoret dhe integrohet gjatë një ore

mësimore, si ballë për ballë, ashtu dhe online.

MËSOVET GJATË MËSIMIT
ONLINE DHE TË KOMBINUAR

 

Nxënësit marrin vlerësimet

automatikisht pas plotësimit të

provimit.

Mësuesit fitojnë kohë nga korigjimi

i automatizuar.

Procesi mësimor monitorohet në

kohë reale dhe mësuesit mund të

nxjerrin raporte të ndryshme lidhur

me aktivitetin e nxënësve në

platformë. 

6 shkolla profesionale, 1042 nxënës në 5

drejtime kanë zhvilluar në mënyrë te

sukseshme provimet e nivelit

nëpërmjet platformës MësoVET për

vitin akademik 2020-2021 dhe 2021-

2022.

Provimet e nivelit dhe
vlerësimi i vazhdueshëm i
nxënësve

Krahas vlerësimit përmbledhës, platforma ofron mundësi të shumta për vlerësimin e vazhduar (formues) të

nxënësve, nëpërmjet instrumenteve të ndryshme të matjes së njohurive/aftësive të fituara, si: kuice, detyra, forume

etj.



MONITORIMI DHE RAPORTIMI
NË PLATFORMËN MËSOVET

 

Raporte në nivel kursi (për mësuesin)
Raporte në nivel faqeje (për
administratorin e platformës)

Sa herë aksesohet një temë/modul/njësi
nga sa përdorues
Sa % të aktiviteteve/moduleve ka
plotësuar secili përdorues
Numri i të regjistruarve në kurs në
peridha të ndryshme kohe

MësoVET mundëson gjenerimin e dy
tipeve bazë të raportimit:

Në nivel kursi , mësuesi ka mundësi të
gjenerojë raporte si:

Kurset më aktive deri në 12 muajt e fundit
Kurset që përdoren dhe nuk përdoren; 
Tipet e pajisjeve nga ku aksesohet
MësoVET
Përdoruesit aktivë
Koha mesatare dedikuar platformës nga
çdo përdorues
Mësues dhe nxënës që nuk janë loguar
asnjëherë
Kurset dhe datat e krijimit të tyre
Kurset, shikimet dhe postimet  nga
mësues e nxënës
Numri i kurseve të krijuara ndër vite
Numri i të regjistruarve në çdo kurs
Numri i përdoruesve në bazë të shkollave

Në nivel faqeje, administratori mund të
gjenerojë raporte si:


