
 

UDHËZIM 

PËR ZHVILLIMIN E ORËVE TË LABORATORËVE, PRAKTIKUMEVE DHE 

PRAKTIKAVE PROFESIONALE NË DISTANCË 

 

Në në zbatim të nenit 3, 38, 46, 103, të Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” 

dhe të nenit 8, 14, 43, të UST-se,  për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të 

shkaktuar nga pandemia e COVID-19”, pas konsultimeve me njesite pergjegjese per 

mbarevajtjen e procesit mesimor: 

UDHËZOJME:  

1. Orët e laboratorëve, praktikumeve dhe praktikave mësimore virtuale të 

zhvillohen duke përzgjedhur një ose dy nga modelet që paraqiten më poshtë.  

 

1.1.Zhvillimi i orëve të laboratoreve në mësimin në distancë 

 

Përshtatja e komponentëve laboratorikë nga mënyra tradicionale e veprimtarisë 

në laboratorë realë në një mjedis virtual është sfiduese. Në kushtet e mësimit në 

distancë, duke mbajtur parasysh faktin që studentët kanë njohuri dhe aftësi për 

komponentin laboratorik nga vitet e mëparshme dhe semestri i parë te vitit 

akademik 2019-2020, veprimtaria laboratorike të mundësohet nëpërmjet 

veprimtarive si më poshtë.   

a. Veprimtari laboratorike online nëpërmjet internetit. Shumë veprimtari 

laboratorike kërkojnë që studentët të njihen me procedura të caktuara. Në 

raste të tilla, do të mbahet parasysh që përvojë laboratorike të mund të fitohet 

online nëpërmjet demonstrimeve me video të procedurave të caktuara 

laboratorike, të teknikave, të simulimeve në internet, të analizës së të dhënave 

dhe punë të tjera para ose post-laboratori.  

 

b. Investigim i laboratorëve virtualë. Burimet në internet dhe mjetet virtuale mund 

të ndihmojnë për të fituar përvojën laboratorike duke investiguar në internet 

funksionimin e laboratorëve, të përgatitjes së pajisjeve laboratorike, të 

procedurave laboratorike, të procedurave të kryerjes së analizave 

laboratorike.  

 



 

c. Sigurimi i të dhënave të papërpunuara për analiza. Në rastet kur laboratori 

përfshin edhe mbledhjen e të dhënave dhe analizën e tyre, do të 

demonstrohet virtualisht nëpërmjet videove dhe simulimeve sesi mund të 

mblidhen të dhënat, dhe më pas do të ofrohen disa grupe të papërpunuara të 

të dhënave për studentët që t'i analizojnë.  

 

Titullari i lëndës në bashkëpunim me pedagogun që zhvillon orët e 

laboratorëve përzgjedhin veprimtarinë/veprimtaritë, përgatisin udhëzuesin 

praktik për procedurën e veprimtarive laboratorike dhe kriteret e vlerësimit 

dhe ia venë në dispozicion studentëve. Vlerësimi i aftësive laboratorike do të 

kryhet nëpërmjet detyrave të tipit klinik në trajtën e studimit të rastit, të 

analizës së evidencës, të simulimit të procedurave laboratorike ose të dosjes 

laboratorike. 

 

1.2. Zhvillimi i praktikumeve dhe praktikave profesionale në mësimin në distancë 

Një nga sfidat më të mëdha të mësimit në distancë është kryerja e praktikumeve 

dhe praktikave profesionale. Në kushtet e mësimit në distancë, duke mbajtur 

parasysh faktin që studentët kanë fituar disa aftësi profesionale nga vitet e 

mëparshme dhe semestri i parë i këtij viti akademik, praktikumi dhe praktika 

profesionale të kryhet nëpërmjet veprimtarive si më poshtë.  

a. Krijim i dosjes profesionale me tematikë të caktuar. Dosja përmban dokumente të 

politikave, udhëzimeve; evidenca me të dhëna; video; paketë me formularë; 

paketë me intervista, bilance, reklama, buletine, etj. Dosja shoqërohet me një 

analizë dhe rekomandim për përdorimin e materialeve të përzgjedhura.  

 

b. Kërkim në internet për platforma elektronike tematike sipas fushës së praktikës. 

Përzgjidhen dy platforma, bëhet analiza e tyre dhe jepen rekomandime për 

përdorimin e tyre.  

 

c. Përgatitje e paketave me mjete, modele, platforma, dokumente, punime, instrumente 

sipas një tematike të caktuar nga fusha e praktikës për të vënë në zbatim njohuritë 

e fituara në fushën e studimit për të cilën organizohet praktika. 

 



 

d.  Vëzhgim i veprimtarive virtuale të organizatave të ndryshme, të mësimeve, të 

publikimeve të fushës. Përgatitet ditari i vëzhgimit dhe një raport reflektimi për 

vëzhgimin e kryer në platform ose programe virtuale.   

 

e. Simulim i veprimtarive online, përgatitje e videove me punonjës të organizatave të 

ndryshme, zhvillim i seancave mësimore me fëmijë online, përgatije e platformave 

digjitale.  

 

Në rastin e praktikumit, pedagogu që zhvillon praktikumin përzgjedh 

veprimtarinë/veprimtaritë, përgatit udhëzuesin praktik për procedurën e 

veprimtarive të praktikumit dhe kriteret e vlerësimit dhe ia vë në dispozicion 

studentëve. Vlerësimi i aftësive praktike do të kryhet në bazë të cilësisë së 

produkteve të përgatitura, të analizës së punimeve, të analizës së evidencës, 

të simulimit të procedurave praktike ose të dosjes profesionale.  

Në rastin e praktikës profesionale, departamenti që mbulon praktikën 

profesionale miraton llojin e veprimtarive, procedurat për kryerjen e 

veprimtarive, kriteret për përgatitjen e punimeve dhe kriteret për vlerësimin, 

duke mbajtur parasysh qëllimet e praktikës. 

2. Udhëzohen dekanatet dhe departamentet që mbështetur në këtë udhëzim të 

përzgjedhin llojin/llojet e veprimtarive për realizimin e orëve të laboratorëve, 

praktikumeve dhe praktikave profesionale në distancë.   

 

3. Udhëzohen departamentet të njoftojnë studentët për format dhe procedurat e 

orëve të laboratorëve, të dhe praktikumeve dhe praktikave; t’u asistojnë 

studentëve me udhëzime metodike dhe të ndjekin realizimin e veprimtarive 

të miratuara. 

 

Rektori 
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