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UDHËZUES PËR MËSIMIN NË DISTANCË 

PËR PERSONELIN AKADEMIK 

 

 

Zëvendësimi i mësimit ballë për ballë, të ofruar në kampus me mësimin në 

distancë, përbën një sfidë pedagogjike për të gjithë pedagogët dhe studentët. Për të 

përballuar sa më mirë këtë sfidë pedagogjike, UST ofron këtë udhëzues i cili do t’u 

vijë në ndihmë pedagogëve për të ideuar, zhvilluar dhe vlerësuar mësimin në 

distancë. Ky udhëzues ofron një numër udhëzimesh dhe këshillash pedagogjike që 

do të pasurohen gradualisht, duke mbështetur zhvillimin e mësimit në distancë. 

Zhvillimi i mësimit në distancë është thelbësisht i ndryshëm nga mësimi në 

kampus. Pedagogët dhe studentët kanë role të ndryshme nga mësimi në kampus. 

Pedagogu do të përmbushë rolin e drejtuesit, mbikëqyrësit, konsulentit, vlerësuesit 

nga distanca, do të aktivizojë studentët dhe do të përdorë mënyra të tjera për të 

udhëhequr të nxënit e studentëve. Pedagogu do të shpenzojë më shumë kohë për të 

përgatitur materialet mësimore të përshtatshme për mësimin në distancë, për 

kontaktin me studentët, për punë të personalizuar dhe individualizuar, të të dhënë 

fidbek. Pedagogu është përgjegjës për menaxhimin e komunikimit, të mbajtjes së 

komunikimit në standardet profesionale dhe etike, të përmbushjes së objektivave 

mësimorë dhe të rezultateve të të nxënit.  

Studentët do të kenë një përgjegjësi të shtuar në lidhje me mënyrën se si ata do të 

studiojnë në distancë, kur i duhet që të përdorin në mëyrë të efektshme aftësitë 

akademike të studimit, që lidhen me organizimin e studimit individual, me 

strategjitë e stilit të të nxënit, me  menaxhimin e  kohës në mëyrë të efektshme, me 

organizimin e kërkimit. 
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I. FORMA TË MËSIMIT NË DISTANCË 

 

Mësimdhënia në distancë është veprimtaria e institucionit arsimor për të hartuar, 

zhvilluar dhe shpërndarë në distancë përvoja mësimore për studentin, në mënyrë që 

të mund të ndodhë të nxënit. 

Të nxënit në distancë është një mënyrë për të mësuar nga distanca, pa qenë në 

kontakt të rregullt ballë për ballë me një pedagog në klasë. 

Mësimi asinkron në distancë do të thotë "jo në të njëjtën kohë". Mjetet asinkrone, 

të tilla si posta elektronike dhe paneli i diskutimit, lejojnë pjesëmarrësit të 

komunikojnë pa pasur nevojë të jenë online në të njëjtën kohë. Mësimi asinkron në 

distancë kryeht bazuar në disa afate javore. Mësimi asinkron në distancë u jep 

studentëve lirinë për të punuar sipas dëshirës së tyre. Studentët mund të kenë më 

shumë ndërveprim me studentët e tjerë. 

Mësimi sinkron në distancë do të thotë "të ndodhë në të njëjtën kohë". Mjetet 

sinkron, të tilla si biseda me tekst, biseda audio ose biseda video, lejojnë të gjithë 

pjesëmarrësit të jenë online në të njëjtën kohë. Ditët dhe orët për seancat sinkron 

duhet të publikohen. Mësimi sinkron në distancë kërkon komunikim të 

drejtpërdrejtë përmes internetit. Mësimi sinkron në distancë është zakonisht më 

pak fleksibël. Ai, gjithashtu, lehtëson një pjesë më të madhe bashkëveprimi midis 

pedagogëve dhe studentëve. 

Mësimi i përzier në distancë është në të vërtetë kombinimi i mësimit asinkron 

dhe sinkron në të cilin studentët duhet të ndjekin afate të caktuara për të përfunduar 

detyrat e tyre. Studentët e organizojnë vetë kohën për detyrat dhe i paraqesin ato 

përmes forumit në internet. 

Mësimi i përzier është një përzierje e mësimit në distancë me mësimin tradicional 

në klasë. Studentët takohen ballë për ballë për 50% ose më pak të kohës së kursit 

dhe plotësojnë pjesën tjetër të lëndës së tyre nëpërmjet lidhjes në internet. Seancat 

ballë për ballë do të planifikohen në një vend të caktuar në ditë dhe orë të caktuara. 

Datat, orët dhe vendndodhjet për takime ballë për ballë duhet të publikohen në 

orarin zyrtar të mësimit të universiteti. Seancat e drejtpërdrejta ballë për ballë 

duhet të jenë të dizajnuara për të rritur përvojën arsimore dhe bashkëveprimin 

midis pedagogëve dhe studentëve. 
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Mësimi në distancë me orar të hapur. Studentët kanë liri të madhe me mësimin 

me orar të hapur. Kjo është nënkategori e mësimit asinkron, ku studentëve u jepen 

tekste nëpërmjet internetit, u dërgohen udhëzime nëpërmjet e-mail-it dhe forumeve 

për të përfunduar punën e tyre të kursit. Fillimisht, studentëve u jepen një sërë 

afatesh për të përfunduar punën e tyre dhe lejohen të punojnë me ritmin e tyre. 

Mësimet në distancë me orar të hapur janë jashtëzakonisht të vlefshme për 

studentët që duan të punojnë në mënyrë të pavarur. 

Mësimi në distancë me orar të fiksuar. Kjo është nënkategori e mësimit sinkron, 

ku studentëve u jepen tekste nëpërmjet internetit, u dërgohen udhëzime nëpërmjet 

e-mail-it dhe forumeve për të kryer detyra të ndryshme, por ata janë online me 

pedagogun në orare të përcaktuara dhe të shpalluara më parë. Mësimi në distancë 

me orar të fiksuar zakonisht realizohet nëpërmjet audio, video, web konferencave. 

Mësimi në distancë me orar të fiksuar përdoret për prezantim të njohurive, për 

sqarime dhe udhëzime për detyrat dhe punimet, për të diskutuar çështje të 

rëndësishme, për të prezantuar detyra, për të dhënë fidbek për punimet e 

studenëtve. 
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II. TIPOLOGJI PËR MËSIMIN NË DISTANCË  

 

A.  TIPOLOGJI PËR KONTAKTIN ME STUDENTË 

 Dërgimi i ftesës për mësim në distancë  

 Dërgim i programit të lëndës 

 Dërgim i grafikut të kontakteve për ditët që keni mësim sipas orarit  

 Dërgim i materialeve mësimore (PPT, përmbledhje leksioni, materiale 

ilustruese, audio, video, literature (artikuj, pjesë nga tekste, raporte, studime, 

dokumente strategjish, buletine), linqe) 

 Dërgim i udhëzimeve për detyra, projekte, punë në grup, punë individuale 

 Kontakte sinkron 20-30 minutëshe ku prezantohen njohuri kyçe, çështje 

themelore, realizohet diskutim për një çështje të dhënë më parë, organizohet 

seancë pyetje-përgjigje, jepet feedback për të gjithë grupin për detyrat 

 Kontakte për seanca asinkron (organizim i paneleve, forumeve për një çështje 

kyçe, dërgim i e-maile-ve me udhëzime,  chat për pyetje-përgjigje, konsultime, 

për informim për ecurinë e detyrave, për fidbek të shkruar për detyrat) 

 

B. VEPRIMTARI PËRGATITORE 

Përgatitja e materialeve për mësimin në distancë 

- Prezantime PPT 

- Përmbledhje e leksioneve 

- Leksione të plota 

- Literaturë: literaturë e rekomanduar, tituj librash, artikuj të plotë, pjesë nga 

tekste, raporte, studime, dokumente strategjish, buletine, referenca për 

bibliotekën elektronike, linqe në internet 

- Audio, video, DVD 

- Fletë pune 

- Udhëzues 

- Formate detyrash 

- Listë e çështjeve për diskutim 

- Tema për detyrën javore 
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C. VEPRIMTARI PËR NJOHURI 

- Leksion (me anë të PPT, paraqitje e shënimeve të përmbledhura, video, audio) 

- Panel i ekspertëve me dy-tre studentë që paraqesin sinkron ose në mënyrë të 

shkruar asinkron informacion për një ose dy çështje të temës  

 

D. VEPRIMTARI PËR ZHVILLIM AFTËSISH 

- Studim rasti. Paraqitje nga pedagogu i rasteve të studimit, si një mundësi për 

analizë, interpretim, vlerësim 

- Formulim dhe dërgim i pyetjeve  nga pedagogu 

- Formulim i pyetjeve nga studentë 

- Përdorimi i fletëve të punës për t’u plotësuar ose punuar nga studentët 

- Fletë ushtrimesh 

- Punime të shkurtëra 150, 300 fjalë 

- Ese të shkurtëra 600 fjalë 

- Punime deri në 2000 fjalë 

- Projekte 

- Paraqitje nga studentët e rasteve të studimit 

- Hartimi i dokumenteve të politikave 

- Analizë e evidencave të gatshme 

- Krijim i evidencave 

- Dhënia e fidbekut nga studentët për detyrat e kryera nga studentët e tjerë 

- Detyra për reflektim informal, një përgjigje e shpejtë për një cështje të mësimit 

nëpërmjet chat 

- Detyra për reflektim formal, një mendim i strukturuar sipas një formati të dhënë 

paraprakisht nga pedagogu, i cili dërgohet me e-mail ose postohet në platform 

në rubrikën detyra 

- Diskutim për një artikull, video, audio, i cili përgatitet me shkrim ose paraqitet 

në seancat sinkron 

- Përgatitja e një recensioni për një artikull, libër, video 

- Përgatitje e dosjeve profesionale me materiale të punuara nga studentët 

- Përgatitja e raporteve mbi bazën e analizës së evidencave, buletineve  
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E.  DETYRA PËR MËSIMIN NË DISTANCË 

- Wikis-komente, pyetje, dokumente përvoje, listë me çështje për një dokument 

të dërguar  

- Studim rasti 

- Zgjidhje problem 

- Vëzhgime 

- Ese 

- Përgatitje pyetësorësh, intervistash 

- Përgatitje platformash për projekte, dokumente 

- Përgatitje protokollesh 

- Përgatitje posterash 

- Recensione artikujsh, esesh, tekstesh, librash 

- Reflektim për një material, detyrë, ide, teori, hipotezë, video, film 

- Minikërkime 

 

F. VEPRIMTARI PËR VLERËSIM 

- Përgatitja e formateve për detyrat e shkurtëra/ punimet e llojeve të ndryshme/ 

detyrat e kursit  

- Përgatitja e kritereve të vlerësimit të detyrave të llojeve të ndryshme 

- Përgatitja e skemës së vlerësimit 

- Përgatitja e minitesteve  

- Përgatitja e testit të ndërmjetëm 

- Dhënia e feedbekut për detyrat, çdo javë 

- Vlerësimi i detyrave, kontributit në diskutime, çdo javë 

- Vlerësimi i testeve 

- Vlerësim i mësimit në distancë nga studentët për përmirësim, për të bërë 

kombinime të tipologjive 

- Përgatitje e platformës së provimit sinkron me gojë 

- Përgatitje e platformës së provimit sinkron me shkrim 

- Përgatitje e platformës së provimit nga shtëpia (take home exam) 
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G. KËSHILLA PËR KONTAKTET SINKRON 

- Nëse është e mundur ofroni sesionet dy herë, në kohë të ndryshme gjatë ditës 

ose në ditë të ndryshme 

- Arkivoni takimet 

- Bëjini sesionet fakultative 

- Kujtojini studentët të postojnë pyetje pas analizës se takimeve të arkivuara  

- Mbajini sesionet të shkurtëra, 20 deri në 30 minuta 

-  

H. KËSHILLA PËR PËRDORIMIN E AUDIOVE 

- Përdorimi i audios është i mirë për mësimin sinkron 

- Përdorimi i audiove kursen kohën  

- Audiot përmbajnë personalitein, ndjenjat, tonin për diskutimet dhe komentet 

- Audiot janë një mjet më natyral dhe i lehtësojnë prezantimet 

- Audiot janë të mira për të bërë njoftime, për fidbek për diskutimet 

- Përdorimi i audios kërkon që të sigurohet se mikrofoni dhe kufjet punojnë mire 

- Audiot duhet të jenë 5-10 minuta 

GJ. KARAKTERISTIKA PËR CILËSINË E MESAZHEVE ONLINE 

- Mesazhi duhet të jetë i rëndësishëm. Mesazhi duhet të lidhet me lëndën, të 

transmetojë informacion, opinion, pyetje. 

- Mesazhi duhet të jetë i shkurtër dhe i qartë. 

- Mesazhi duhet të jetë proaktiv. Një mesazh i mirë i nxit studentët që të 

përgjigjen. 

 Mesazhi duhet të jetë shpjegues. Një mesazh i mirë shpjegon, eksploron, 

zgjeron konceptin ose lidhjen. 

 Një mesazh i mirë jepet në kohë. Një pjesëmarrës në mësim përgjigjet 

rregullisht brenda kohës së caktuar. 

 Mesazhi duhet të jetë logjik. Një mesazh i mirë duhet të përmbajë përfundime 

ose teza të mbështetura nga premisa, arsye, evidencë, bindje. 

 Një mesazh i mirë duhet të respektojë rregullat gramatikore. 
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I. MODELE PYETJESH  

Ndërtim i pyetjeve të efektshme 

1. Pyetje më mira për diskutim janë ato me fund të hapur që kërkojne shpjegim. 

2. Shmangni pyetjet që kanë një përgjigje të vetme. 

3. Pyetjet e mira drejtohen për të kuptuarit dhe bazohen në konceptet kryesore, në 

zbatimin e tyre në skenarë dhe kontekste të ndryshme duke mbajtur parasysh 

zhvillimin e aftësive humultuese të studentëve. 

4. Pyetjet për fakte mund të përdoren në teste te shkurtëra. 

 

Pyetje për zgjidhje problemesh 

Këto lloj pyetjesh janë të mira për situatat që vijojnë 

1. Për çështje komplekse 

2. Për situate sfiduese 

3. Për situate nga jeta reale 

4. Kur punohet me projekte 

5. Kur nxitet të menduarit kritik 

6. Kur nxitet të mendduarit krijues 

 

Lloje të pyetjeve për të filluar dhe mbajtur diskutimin 

1. Pyetje që kërkojnë evidencë 

2. Pyetje që kërkojnë sqarime 

3. Pyetje të hapura 

4. Pyetje hipotetike 

5. Pyetje shkak-pasojë 

6. Pyetje për përmbledhje dhe sintezë 

 

  

J. KËSHILLA PËR PËRDORIMIN E DISKUTIMEVE 

 

 Paraqitni një variant skenari për një çështje dhe kërkoni që të diskutohet rreth 

tij. 

 Paraqitni një deklaratë, tezë, artikull, video dhe kërkojuni studentëve të 

mbledhin të dhëna, të bëjnë pyetje për të adresuar çështjen. 
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 Diskutimi mund të organizohet për të përshkruar problemet që studentët kanë 

ndeshur, zbuluar dhe për t’i orientuar ata sesi të bëjnë kërkim në internet për 

shembuj që ilustrojnë problemin. 

 Krijoni një forum të hapur për një javë. Një pjesë e studentëve drejtojnë pyetje, 

pjesa tjetër ftohet të japë përgjigje për pyetjet. 

 Nxitini studentët që të vënë në dyshim informacionin e nxjerrë nga interneti. Në 

këtë rast duhet të analizohet informacioni, të mbahet qëndrim kritik, të 

vlerësohen kredencialet e eksperit që ka dhënë informacionin, të tregojë se kush 

e mbështet dhe kush e kritikon informacionin përkatës. 

 Diskutimi mund të shërbejë që studentët të bëjnë pyetje për njëri-tjetrin. 

 Përdoreni diskutimin për të zhvilluar aftësi kritike, kërkimore, njohëse, 

gjykuese, vlerësuese. 

 

III. FORMATE PËR PUNIME TË NDRYSHME 

 

STUDIM  RASTI 

 

Me anë të studimit të rastit hulumtohet, studiohet me hollësi një rast, situatë e 

veçantë, një vendim, një ngjarje ose një çështje. Studimi i rastit nënkupton një 

studim intensiv të një teme për një periudhë kohe të shkurtër. Kjo teknikë 

mundëson që të mblidhet informacion i hollësishëm që nuk mund të mblidhet me 

teknika të tjera. Informacioni i grumbulluar për institucione, individë, për 

komunitetin mund të shërbejë për institucione, individë, për grupe dhe për 

komunitete që përballen me të njëjtin rast. 

Tema e studimit të rastit zgjidhet nga lista e temave që paraqet pedagogu. 

Formati i studimit të rastit duhet të përmbajë këto elemente: 

 Faqja prezantuese: Titulli i studimit të rastit, emrat e studentëve, data e 

dorëzimit të punimit. 

 Hyrje që përshkruan çështjen duke iu referuar literaturës (1). 

 Përshkrim i rastit konkret që është marrë në studim (1/5 faqe).  

 Evidencë për rastin: fakte, probleme, konflikte, dokumente mbështetëse (1 

faqe). 
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 Analizë e evidencës së rastit (1 faqe).  

 Rekomandime për për zgjidhjen e çështjes ose ndikimin e saj për sistemin ose 

shkollën (1/5 faqe).  

 Referenca (5 – 8 burime) 

 

Punimi duhet të jetë 4 faqe të shtypura në kompjuter me spacio 1, me shkrim 

Times New Roman me madhësi të shkronjave 12. 

 

PLATFORMA E POLITIKËS  

Për këtë detyrë do të zgjidhet një nga temat e paraqitura nga pedagogu. 

Elemente të dokumentit të politikës:  

 Faqja prezantuese: Titulli i studimit të rastit, emrat e studentëve, data e 

dorëzimit të punimit. 

 Pëshkrimi i kontekstit aktual dhe i perspektivës së institucionit (1/5 faqe)  

 Përcaktimi i arritjeve dhe i problematikës së çështjes (1/5 faqe) 

 Paraqitje e politikës kombëtare ose lokale për vlerësimin e çështjes. Në rast 

se mungon një politikë e tillë sillet përvoja ndërkombëtare (1 faqe) 

 Propozim i politikës së vlerësimit për çështjen  (1 faqe) 

 Plani i veprimit për realizimin e politikës (1 faqe) 

 Referenca (5-8 burime) 

Punimi duhet të jetë 4 faqe të shtypura në kompjuter me spacio 1, me shkrim 

Times New Roman me madhësi të shkronjave 12 

 

DETYRË PËR ZGJIDHJE PROBLEMI 

Detyra për zgjidhjen e problemit përmban këto elemente 

1. Përcaktim dhe identifikim të problemit 

2. Analizë të problemit 

3. Identifikim i zgjidhjes së mundshme 

4. Përzgjedhje e zgjidhjes më të mirë 

5. Vlerësim i zgjidhjes 

6. Zhvillim i një plani veprimi 

7. Paraqitje e zbatimit
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IV. KËSHILLA PËR VLERËSIMIN 

 

KËSHILLA PËR PËRDORIMIN E FIDBEKUT    

Nëse, siç besojmë ne, vlerësimi është “motori që drejton të nxënët”, atëherë 

mënyra si e japim fidbekun është një mënyrë e rëndësishme për të lëvizur këtë 

motor që të arrihet efekti maksimal i përpjekjeve të bëra nga të gjithë të 

interesuarit. Sugjerohet kombinimi i e kritereve që vijonë dhe që garantojnë se 

studentët marrin sa më shumë fidbek që të jetë e mundur.  

 

1. Fidbeku duhet të ketë si synim përmirësimin e të nxënët. Fidbeku duhet të 

përqendrohet në atë që duhet të bëjmë për të sjellë përmirësimin. Kjo është më 

mirë sesa kur fidbeku është tepër gjykues.    

 

2.    Fidbeku duhet të jepet në kohë. Kur detyra e vlerësuar u kthehet studentëve 

shumë kohë pasi është dorëzuar, fidbeku shpesh injorohet plotësisht, sepse ai ka 

pak lidhje me nevojat reale të studentëve.  

 

3. Fidbeku mund të jetë shumë i shpejtë. Kur fidbeku merret shumë shpejt ai 

është shumë më efektiv, sepse studentët ende mbajnë mend me saktësi çfarë 

mendonin ndërsa trajtonin secilën pyetje. 

 

4. Fidbeku mund të jetë i çastit. Formate vlerësimi me kompjuter mund të 

përdoren thjesht për të dhënë fidbek të shpejtë. Pyetjet me alternativa të shumta 

në ekran mund ta lejojnë studentin të vendosë përgjigjet sipas ritmit të tij (duke 

punuar vetë ose me shokë), dhe të marrë fidbek në çast (të përpiluar nga ju) 

nëse zgjedhjet e tij ishin të sakta. Më e rëndësishme është se ju mund të 

përdorni një mjet të tillë që t’u jepni atyre fidbek në çast duke u sqaruar pse 

zgjedhjet e tyre nuk ishin të sakta ose ishin plotësisht gabim. 

 

5. Fidbeku mund të jepet përpara se detyra të vlerësohet. Për shembull, sapo 

grupi dorëzon një pjesë të detyrës, ju mund të shpërndani fletë me përgjigjet 

model dhe diskutime për çështjet kryesore që mund të kenë shkaktuar 

probleme. Studentët mund ta lexojnë këtë informacion ndërsa përpjekjet e tyre 

janë ende të freskëta në mendjen e tyre dhe kështu ata mund të marrin shumë 
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fidbek menjëherë. Më tej, gjatë vlerësimit të detyrave ju mund të përqendroheni 

për të dhënë fidbek shtesë për çdo student individualisht, pa u futur në detaje 

për çështje që i keni trajtuar në komentet e diskutimit të përgjithshëm që tashmë 

ua keni dhënë atyre. 

 

6. Fidbeku duhet të jetë pozitiv. Ndonjëherë është e vështirë të gjesh diçka të 

mirë për të thënë për një detyrë. Megjithatë, në mënyrë ideale, ju duhet të filloni 

nga komenti i një aspekti pozitiv përpara se të kaloni në kritikë. 

 

7. Fidbeku duhet të jetë i detajuar. Sa më shumë të dhëna t’i jepni studentit për 

çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, aq më shumë mundësi do kenë ata 

për të mësuar nga fidbek-u juaj. 

 

8. Fidbeku duhet të jetë realist. Kur bëni sugjerime për përmirësimin e punës së 

studentit mbani parasysh me kujdes nëse ato mund të arrihen.  

 

9. Fidbeku duhet të jetë motivues. Mendoni me kujdes për gjuhën që përdorni, 

me qëllim që studentët të nxiten të punojnë (edhe) më mirë radhën tjetër. 

Përdorimi i fjalës “së fundit” siç është “shkëlqyer” mund të jetë shumë e 

këndshme për t’u dëgjuar ose lexuar, por nuk u jep asnjë të dhënë studentëve 

shumë të mirë sesi ata duhet të punojnë edhe më shumë në të ardhmen. 

 

10. Mbani parasysh të jepni fidbeku me anë të platformës ose postës 

elektronike. Studentët e marrin fidbekun kur ata janë gati të mendojnë për atë. 

Ata mund ta lexojnë atë përsëri më vonë, madje edhe ta kenë në një skedar të 

veçantë. Duke përdorur platformën ose postën elektronike ju mund t’ju jepni 

fidbekun studentëve ndërsa jeni duke korrigjuar detyrat e tyre, sesa të prisni 

derisa të merrni të gjitha detyrat e grupit.  

 

11. Mendoni për bërjen e një videoje. Për shembull, nëse keni korrigjuar një 

numër të madh esesh ose raportesh nga një klasë, dhe ka shumë probleme për të 

cilat ju dëshironi të mendojnë më mirë studentët, mund t’ia vlejë të bëni një 

video të shkurtër për të trajtuar problemet kryesore që kanë ndeshur studentët. 

Studentët në këtë mënyrë do kenë avantazhin e ndjekjes së shprehjes së fytyrës 

dhe të tonit të zërit, si dhe mund ta shohin videon më shumë se një herë nëse 

është e nevojshme.  
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VLERËSIMI I RECENSAVE DHE I BIBLIOGRAFIVE ME SHËNIME 

Duke kërkuar të zgjerojmë numrin e metodave me anë të cilave ne zhvillojmë 

aftësitë e marrjes së informacionit nga studenti, recensione kritike të librave dhe 

artikujve jepen shpesh si detyra. Kërkesa ndaj studentëve për të hartuar bibliografi 

me shënime ndihmon për të rritur gjerësinë e leximit të tyre dhe i vë në dijeni të 

burimeve që ndryshe nuk do t’i kishin parë. Në vlerësimin e këtyre formave të 

detyrave ia vlen të trajtohen pikat e mëposhtme. 

 

1. Nxisni shumëllojshmërinë. Kërkojuni studentëve të zgjedhin subjektin e tyre 

për studim dhe jepuni një gamë të gjerë temash që të mund të zgjedhin.  

 

2. Nxisni vetëdijen e audiencës. Kërkojuni studentëve të shkruajnë recensione 

për lloje të ndryshme publikimi.  

 

3. Kërkojuni studentëve të shikojnë të njëjtët tekste, por jepuni atyre fokuse 

të ndryshme. Për shembull, studentët mund të shikojnë një seri artikujsh për 

ndotjen dhe të shkruajnë disa recensione të ndryshme që u drejtohen audiencave 

të ndryshme. 

 

4.  Theksoni rëndësinë e të shkruarit qartë dhe shkurtër. Është shumë më e 

vështirë të shkruash një recension shkurt e qartë sesa ta mbushësh me opinione 

dhe rrëfenja me një gjatësi të papërcaktuar. Kërkoni recensione 500-1000 fjalë. 

 

5. Nxisni gjykimin cilësor. Ndihmoni studentët të shkruajnë jo vetëm për çfarë 

flet libri ose artikulli, por edhe sesa efektiv është ai në dhënien e argumenteve 

bindëse dhe sa mirë është i shprehur ai. 

 

6. Angazhoni stafin e bibliotekës. Bashkëpunoni me stafin e bibliotekës për të 

vënë në dispozicion librat, artikujt që janë në format elektronik.  

 

7. Bëni që punimi final të jetë i botueshëm. Synoni që të përpiloni koleksionet 

më të mira të recensioneve dhe bibliografive me shënime, për shembull, për t’i 
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përdorur ato në librin e kursit të vitit të ardhshëm ose si një bazë për detyrat që 

do vlerësohen për studentët e vitit të ardhshëm. 

 

VLERËSIMI I POSTERAVE  

Kërkesa ndaj studentëve (individualisht ose në grupe) për të sintetizuar rezultatet e 

të nxënët ose të kërkimit të tyre në një poster vëtëshpjegues që mund të vlerësohet 

në vend mund të jetë një proces shumë i vlefshëm. Shumë konferenca po sigurojnë 

mundësi për të paraqitur postera si një mënyrë efektive për të prezantuar arritjet 

dhe idetë. Ky lloj vlerësimi mund të jetë një praktikë e mirë për të zhvilluar aftësitë 

që mund të komunikohen me mjete të tilla vizuale. 

1. Përdoreni procesin e vlerësimit si një rast shfaqjeje. Vendosini të gjitha 

posterat në platformën elektronike. Mblidhni përshtypjet e të gjithë studentëve 

për to duke përdorur  një pyetësor të shkurtër. 

 

2. Vërini studentët të vlerësojnë posterat e njëri-tjetrit. Duke qenë se ata e 

kanë përgatitur posterin për vete, do të jenë në gjendje të gjykojnë në mënyrë 

kritike për punën e të tjerëve. Kjo, gjithashtu, siguron shansin që ata të nxënë 

nga përvoja e të gjithë grupit duke mos u kufizuar në punën e tyre. 

 

3. Kërkojuni studentëve që të përgatisin një faqe si suplement për posterin e 

tyre. Kjo do të testojë një tërësi aftësish dhe do t’u sigurojë gjithë vlerësuesve 

edhe një mundësi për përdorim të mëtejshëm. 

 

4. Caktoni një kohë të mjaftueshme për diskutim. Një pjesë e konsiderueshme 

e të nxënët realizohet gjatë dhe pas paraqitjes së posterave dhe ekspozimeve. 

Prirja është që të parashikohen sesionet e posterave dhe kjo jep pak kohë për të 

shpalosur idetë. 

 

5. Alternoni vlerësimin. Kur studentët vlerësojnë posterat e njëri-tjetrit për të 

shmangur problematika etike, është e vlefshme që t’i vendosni numra posterave 

dhe caktoni gjysmën e grupit që të vlerësojë numrat tek, ndërsa gjysmën tjetër 

të vlerësojë numrat çift dhe nxirrni mesataren e të dhënave. 

 

6. Mbani parasysh që t’i vini grupet të realizojnë një postër të përbashkët. 
Kjo nxit punën bashkëpunuese dhe mund të reduktojë numrin e përgjithshëm të 
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posterave, gjë që është e dobishme kur numri i studentëve është i madh. Ju do të 

mbani parasysh që t’i vini studentët të vlerësojnë kontributet e njëri-tjetrit dhe 

të vlerësojnë kolektivisht posterat e grupeve të tjera.  

 

7. Përgatisni një skedë të përshtatshme vlerësimi. Mbështetuni fort në kriteret e 

vlerësimit. 

 

8. Jepuni studentëve disa udhëzime praktike. Bëjuni të ditur specifikimet 

teknike për posterin,  ç’burime mund të përdorin.  
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V. PARIME DHE PRAKTIKA TË MIRA PËR MËSIMIN NË 

DISTANCË NË KUSHTET E KARANTINËS 

 

PARIME PËR MËSIMIN NË DISTANCË NË KUSHTET E KARANTINËS 

 Parimi human është alternative më e mirë 

 Përparësia jonë është të mbështesim njëri-tjetrin si njerëz 

 T’u japim përparësi zgjidhjeve të thjeshta që kanë kuptim për shumicën 

 Të përcaktojmë përparësitë për ndarjen e burimeve dhe të komunikojmë qartë 

 

 Ne nuk mund të transferojmë çdo gjë nga mësimi ballë për ballë gjë në mësimin 

në distancë 

 Disa detyra nuk janë më të mundshme në distancë 

 Disa pritshmëri nuk janë më të arsyeshme 

 Disa objektiva nuk janë më të vlefshme 

Ne do të mbështesim formimin intelektual, lidhjen sociale dhe akomodimin 

personal 

 Ofrim i mësimit asinkron për një akses divers, për kontekste të ndryshme 

 Diskutime sinkron me zgjedhje, për të mësuar sëbashku dhe për të luftuar 

izolimin 

 

 Ne do të përdorim një qasje fleksibël dhe do t'i përshtatemi situatës 

 Askush nuk e di se ku po shkon kjo dhe çfarë do të duhet të adaptojmë 

 Të gjithë kanë nevojë për mbështetje dhe mirëkuptim në këtë moment të paparë 

 

DHJETË PARIME BAZË TË TË MËSUARIT 

Parimi 1: Çdo përvojë e strukturuar e të mësuarit me studentin në qendër ka katër 

elemente: 

 Studenti si qendër e mësimdhënies dhe të nxënit 
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 Pedagogu drejton, mbështet dhe vlerëson studentin 

 Përmbajtja e njohurive, aftësitë dhe perspektivat që duhet të zhvillojë dhe 

fitojë studenti 

 Mjedisi ose konteksti në të cilin studenti nxënë 

Parimi 2: Studentët sjellin njohuritë e tyre të personalizuara, aftësitë dhe qëndrimet 

ndaj përvojës. 

Parimi 3: Pedagogët janë drejtues të përvojës së të nxënit. 

Parimi 4: Studentët nuk kanë nevojë të mësojnë të gjithë përmbajtjen e kursit; ata 

duhet të përvetësojnë konceptet thelbësore dhe të krijojnë një aparat konceptual  

Parimi 5: Çdo përvojë e të mësuarit përfshin mjedisin ose kontekstin në të cilin 

studentët ndërveprojnë. 

Parimi 6: Çdo student ka një zonë të zhvillimit proksimal që përcakton hapësirën 

që i mundëson studentit të zhvillojë njohjen e dobishme. 

Parimi 7: Konceptet nuk janë fjalë, por grupe njohurish të organizuara dhe të 

ndërlidhura. 

Parimi 8: Veprimtari dhe udhëzime të ndryshme kërkohen për rezultate të 

ndryshme të mësimit. 

Parimi 9: Më shumë kohë për detyrën, më i lartë rezultati i të nxënit. 

Parimi 10: Ne i krijojmë mjetet tona, dhe mjetet tona na formojnë ne. 

 

KËSHILLA PËR TA BËRË MËSIMIN NË DISTANCË TË EFEKTSHËM 

1. Dërgoni leksione të shkruara, regjistroni leksionin në audio ose video,  në vend 

që të zhvillosh mësim sinkron, pasi studentët do të kenë mundësi të mos e 

humbasin leksionin e dhënë sinkro, do të mund ta studiojnë atë në kohën që ata 

do ta kenë më të përshtatshme 

2. Paraqituni me figurë te studentët, pasi studimet dëshmojnë se një video që 

tregon fytyrën e pedagogut është më e efektshme sesa një material narativ. 

Kombinoni materialin  e shkruar me video. 

3. Bëjini audiot të shkurtëra 5-10 minuta, pasi humbet vëmendja për t’i dëgjuar 

ato. 
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4. Bëjini videot të shkurtëra 5-15 minuta, pasi shkarkimi i tyre krijon problem. 

Mund të bëni dy ose tre video për një temë. 

5. Provoni të hapni materialet në smartphone për të verifikuar nëse teksti është i 

lexueshëm në ekrane të vegjël para se t’i dërgoni ato. 

6. Nuk është realiste që të përpiqeni të prodhoni disa video në një kohë të 

shkrurtër dhe ato të jenë cilësore. Përdorni video të krijuara më parë ose 

përdorni video që gjenden online, ose jepuni studentëve linqe për video të cilat 

ata mund t’i shkarkojnë vetë. 

7. Sigurohuni që materialet që rekomndoni janë të mundshme të përdoren nga të 

gjithë, pra ofrohen me akses të hapur, ndryshe studentët do të dërgojnë shumë 

e-maile, gje që do të marrë kohë për sqarime. 

8. Jepni udhëzime specifike. Kur rekomadoni material online, kujdesuni që të mos 

jenë më të gjata se 15 minuta, se studentët do t’i lenë përgjysëm. Ose mund të 

rekomandoni sekuencat që duhet të shikohen domosdo se ato janë pikat kyçe 

për temën a çështjen e mësimit. Specifikoni radhën e shikimit të videove, 

bazuar në koherencën logjike, në shkallën e vështirësisë apo të rëndësisë. 

9. Ofroni veprimtari interaktive që studentët të ndërlidhen me pedagogun dhe me 

njëri-tjetrin. 

10. Përcaktoni pritshmëri të arsyeshme. Nëse kërkon një detyrë të detyrueshme, 

mos paraqitni kërkesa të parealizueshme, më mirë detyra të vogla një herë në 

javë, sesa detyra të komplikuara javore. Është e mjaftueshme një test me 15 

pyetje dhe një detyrë me 150 fjalë për një angazhim 30 minuta. 

11. Kontrolloni në mënyrë automatike nëpërmjet platformës digjitale që përdorni 

pjesëmarrjen e studentëve nëpërmjet plotësimit të fletëve të punës, të testeve, të 

pjesëmarrjes në forum.  

12. Përdorni komunikimin në grup me kujdes. Komunikimi në grup nuk mund të 

bëhet për mësimdhënie të drejtpërdrejtë. Bëni grafikun e komunikimit sinkron 

dhe komunikoni me grupin në kohën e përcaktuar.  

13. Jepuni mundësi studentëve që të komunikojnë nëpërmjet mjeteve që ata 

preferojnë. Ka rëndësi që ata të jenë pjesë, të ndërveprojnë, të jenë të interesuar 

dhe të gjejnë mbështetjen e duhur pedagogjike. 

14. Mos i mbani fsheur ndjenjat e tua. Thuajini studentëve se kjo është hera e parë 

që jepni mësim online dhe kjo është një sfidë edhe përju, jo vetëm për studentët. 

Ata do të jenë të mirëkuptuar se ata kanë të njëjtat përjetime si ju për mësimin 

në distancë. 

15. Përsëritni. Studentët që studiojnë në distancë nuk pëlqejnë ndryshimet e 

shpeshta në stilin e tyre të të nxënit. Nëse ju vëreni se metodat që ju përdorni 
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janë të pranuara nga studentët përdorini ato. Kërkoni fidbek nga studentët për 

metodologjinë e mësimdhënies në mënyrë që ata të përfitojnë sa më shumë. 

16. Jini fleksibël. Mbani parasysh se mësimi në distancë në kushtet e karantinës nuk 

duhet të kthehet në një stres për studentët dhe të përkeqësojë shëndetin e tyre 

mendor.  

PRAKTIKAT MË TË MIRA 

1. Jini të pranishëm në sitin e kursit. 

2. Krijoni një komunitet mbështetës të mësimit në distancë. 

3. Përcaktoni një sërë pritshmërish për studentët dhe veten tuaj sesi dhe sa do të 

komunikoni me studentët çdo javë. 

4. Përdorni një shumëllojshmëri të punës në grupe të studentëve: grupe të mëdha, 

grupe të vogla, punë në çift dhe punë individuale. 

5. Përdorni aktivitete sinkron dhe asinkron. 

6. Kërkoni përshtypje joformale në fillim të përdorimit të mësimit në distancë. 

7. Përgatitni postime diskutimi që nxisin përgjigje, pyetje, diskutime dhe 

reflektime. 

8. Kërkoni dhe përdorni burime që lidhen me përmbajtjen që janë të 

disponueshme në format dixhital nëse është e mundur. 

9. Përdorni të mësuarit e personalizuar.  

10. Planifikoni një aktivitet të mirë përmbyllës për kursin. 

 

STATEGJI PËR TË TËRHEQUR STUDENTËT NË MËSIMIN NË 

DISTANCË 

Mësimi online është një sfidë.  

Është thelbësore që të gjithë studentët të angazhohen në mësimin në distance, si e 

vetmja alternativë për të përfunduar në kohë studimet. 

Studentët mund të jenë në lidhje nëpërmjet internetit, me anë të kompjuterit ose 

telefonit. 

Studentët duhet të ndjekin seancat sinkron dhe asinkron, sipas grafikut të dërguar 

nga pedagogu. 

 Bëni të qartë se mësimi në distancë është forma e vetme e studimit për 

periudhën e karantinës. 
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 Bëni të qartë se kërkohet pjesëmarrje e studentëve, pasi studentët duhet të 

përmbushin kërkesat dhe të kryejnë detyrat e parashikuara, pasi vetëm kështu 

mund të fitojnë të drejtën për të hyrë në provim dhe të fitojnë kreditet. 

 Shpjegoni pse një angazhim i tillë është i rëndësishëm - është mirë për të fituar 

kreditet dhe është një praktikë e rëndësishme për karrierën e tyre të mëtejshme. 

 Dërgoni e-mail për këdo që nuk ka marrë pjesë në seancën e mëparshme.  

 Përdorni sondazhe, dokumente të përbashkëta, ushtrime të shkurtëra për të 

ndihmuar në paraqitjen e ideve dhe përgatitjen e detyrave të llojeve të 

ndryshme.  

 Ftoni studentët individualisht të prezantojnë mendimin e tyre. 

 Përdorni punën në grup për të çuar përpara diskutimin. Ju mund të caktoni një 

ose dy grupe të paraqesin pjesën fillestare të çështjes së mësimit ose mund t’i 

delegoni përgjegjësi shtesë për diskutimin një grupi për të siguruar që të paktën 

të keni një grup të vogël studentësh që janë të përgatitur mirë. 

 Mbani parasysh se shumë studentë që nuk kanë dëshirë të flasin në mësimin 

ballë për ballë, flasin më lehtë në mësimin virtual.  

 Kushtojini vëmendje të veçantë ritmit të të folurit (tuaj dhe të studentëve) duke 

evituar të folurit shpejt. 

 Jini të sinqertë dhe bisedoni me studentët tuaj për këtë situatë unike. Shpjegoni 

pse të qenit i qetë në një mjedis online është i rëndësishëm për karrierën e tyre. 

Kujtojini studentëve se kjo është mënyra se si do të zhvillohet shumica e 

veprimtarivë njerëzore në këtë kohë.  

 

KËSHILLA PËR LLOJET E PËRKOHSHME TË MËSIMIT NË 

DISTANCË 

Studim individual i mbikëqyrur 

 Jepni një detyrë për studim individual. 

Pedagogu përcakton se cilat materiale do të studiohen individualisht. Mund të 

përdoren lloje të ndryshme të materialeve, të tilla si një kapitull nga një libër, një 

artikull, faqe në internet, video, evidencë, buletin, raport, etj. 

Disa shembuj të pyetjeve që mund të përdorni për t'u siguruar që studentët u 

kushtojnë vëmendje materialeve të studimit: 
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- Cila ishte gjëja më e rëndësishme që mësuat nga studimi i materialeve të 

studimit? 

- Për cilat pyetje të rëndësishme nuk keni gjetur ende përgjigje? 

- Cila është lidhja midis gjërave që sapo keni studiuar dhe teorisë që është 

diskutuar më herët gjatë kursit? 

- Cilat pyetje shtron ky material studimi? A fillon një diskutim? Cilin 

këndvështrim tjetër ofron? 

 Lërini studentët të mendojnë për materialet e studiuara.  

 Lërini ata të përgjigjen për pyetjet e studentëve të tjerë.  

 Lërini studentët të krijojnë një model harte që lidh konceptet e ndryshme që 

janë diskutuar së bashku. 

 

Aktivizoni bashkëveprimin 

Për t’u siguruar që të qëndroni në kontakt me studentët tuaj, mund të përdorni 

forumin e diskutimit. Studentët mund të vendosin pyetjet e tyre në faqen e forumit, 

studentë të tjerë ose ju vetë mund t'i përgjigjeni këtyre pyetjeve. Ju gjithashtu 

mund të përdorni forumin për të postuar pyetje për studentët tuaj.  

Udhëzime për ndërveprim në internet 

Nëse jepni detyra, sigurohuni që studentët të punojnë mbi to individualisht sa më 

shumë që të jetë e mundur. Studentët janë përgjegjës për pjesëmarrjen e tyre aktive 

në lidhje me përmbajtjen që ofrohet në distancë. Në të njëjtën kohë, ju mbani rolin 

tuaj si mbikëqyrës. Kur merreni me grupe të mëdha studentësh është e rëndësishme 

të ruani një pasqyrë, për një grup të vogël studentësh ju mund të të ndërhyni shumë 

shpejt. Disa këshilla: 

• Lërini studentët të punojnë individualisht aty ku është e mundur. 

• Nxisni bashkëveprimin midis studentëve, lini ata të japin përshtypje dhe të 

ndihmojnë njëri-tjetrin. 

• Jepni një sugjerim kur studentët nuk mund t'i kuptojnë gjërat ose kur ata arrijnë 

në një përfundim të gabuar. Mos ofroni përgjigjen e saktë menjëherë. 

• Jepni të dhëna ose sugjerime për materiale shtesë studimore që mund të përdoren 

për të kuptuar më mirë çështjet e ndërlikuara. 
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Si të aktivizoni studentët tuaj? 

Ju mund të aktivizoni studentët tuaj me ndihmën e mjeteve të ndryshme dhe 

aktiviteteve mësimore. Kjo lejon studentët të përdorin njohuri të vjetra dhe të reja 

në mënyra të ndryshme dhe kjo do të rrisë performancën e tyre mësimore. 

 Duke bërë pyetje. Bërja e pyetjeve është një mënyrë e mirë për të nxitur të 

mësuarit. 

 Aktivizoni studentët gjatë kohës së kontaktit online. 

 Kërkoni një përgjigje të shkurtër me 50 fjalë. Kërkojuni studentëve të shkruajnë 

përgjigjen për një pyetje. Përgjigja mund të jetë një përmbledhje e shkurtër e 

idesë, një shembull, ose një vlerësim. Pas kësaj, ju mund të rishikoni përgjigjet 

dhe nëse është e nevojshme diskutojini ato menjëherë. 

 Përdorni grupet e topit të borës. Në këto grupe, të gjithë studentët shkruajnë 

pyetje për një temë të caktuar. Ata pastaj përpiqen t'u përgjigjen pyetjeve nga 

grupet e tjera. Në raundin vijues, grupet reflektojnë mbi ato që hasën gjatë 

raundit të mëparshëm dhe krijojnë një përmbledhje të të gjitha informacioneve 

që kanë mësuar. Secili grup paraqet këtë informacion për të gjithë grupin. 

 

MODEL I PUNËS JAVORE PËR STUDENTËT PËR MËSIMIN NË 

DISTANCË 

Veprimtaria  E hënë  E martë E mërkurë E enjte  E premte 

Veprimtari 

individuale I 

(bashkëveprim 

S-B) 

Dëgjim, 

lexim, 

krijim (1 

orë) 

 Dëgjim, 

lexim, 

krijim(1 

orë)  

 Dëgjim, 

lexim, 

krijim (1 

orë) 

Veprimtari 

individuale II 

(bashkëveprim 

S-P, S-S) 

Prezanti

m i 

diskutimi

t 

Diskutim 

për 

literaturën 

e lexuar 

dhe 

postim i 

opinionev

e (1.5 orë) 

 Diskutim 

për 

literaturën 

e lexuar 

dhe 

postim i 

opinionev

e 

(1.5 orë) 

 

Veprimtari 

individuale III 

  Një 

vetëtesim 

 Fidbek 
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(bashkëveprim 

S-B) 

(30 minuta) 

Veprimtari 

individuale 

IV(bashkëvepri

m S-S) 

Përgjigje 

e shpejtë 

në rrjet 

social, e-

mail (20 

minuta) 

Përgjigje e 

shpejtë në 

rrjet 

social, e-

mail (20 

minuta) 

 Përgjigje e 

shpejtë në 

rrjet 

social, e-

mail (20 

minuta) 

 

Punë në grup, 

ekip 

(bashkëveprim 

S-S) 

 Ditë 

aktiviteti 

në grup 

 Ditë 

aktiviteti 

në grup 

 

Veprimtari e 

pedagogut 

Fidbek 

për 

studentët 

për 

diskutime

t e javës 

së kaluar 

Orë në 

dispozicio

n 

Monitorim i 

ndërveprim

it të 

studentëve, 

seanacë 

pyetje 

përgjigje, 

video/audio 

Orë në 

dispozicio

n 

Monitorim i 

ndërveprim

it të 

studentëve, 

seanacë 

pyetje 

përgjigje, 

video/audio 

Shënim: bashkëveprim: S-B student-burime, S-S student-student,  P-S pedagog-

student 

 

 

VI. KOMPONENTËT E NGARKESËS MËSIMORE PËR MËSIMIN NË 

DISTANCË 

 

a. Mësimdhënia 

 Përgatitja e programit mësimor të lëndës dhe dërgimi i tij studentëve 

 Përzgjedhja e literaturës dhe materialeve që u dërgohen studentëve 

 Përgatitja e prazantimeve me ppt 

 Përgatitja e materialeve ilustruese 

 Përgatitja e fletëve të punës 

 Përgatitja e një mini audio/video 5-10 minuta 

 Përzgjedhja e videove 

 1% e ngarkesës javore chat për konsultime, pyetje, përgjigje 

 Përgatitja e një çështjeje për diskutim për çdo javë 
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 Seanca asinkron  

 Seanca 20-30 minuteshe sikron sipas orarit të mësimit dhe grafikut të 

caktuar 

 

b. Vlerësimi 

 Përgatitja e formateve për detyrat/punimet/ detyrat e kursit (1 çdo jave) 

(në grup/individuale) 

 Përgatitja e kritereve të vlerësimit të detyrave të llojeve të ndryshme 

 Përgatitja e skemës së vlerësimit 

 Përgatitja e minitesteve  

 Përgatitja e testit të ndërmjetëm 

 Dhënia e feedbekut për detyrat, çdo javë 

 Vlerësimi i detyrave, kontributit në diskutime, çdo javë 

 Vlerësimi i testeve 

 

c. Administrimi 

 Përgatitja e grafikut të kontakteve 

 Monitorimi dhe këshillimi i studentëve 

 Ndjekja e dorëzimit të detyrave 

 Mbajtja e evidencave 

 Përgatitja e evidences dhe raportit javor 

 

EVIDECA PËR RAPORTIMIN E MËSIMIT NË DISTANCË  

 Në kuadrin e mësimit në distancë për qëllim të adiministrimit të procesit, të 

raportimit të realizimit të ngarkesës mësimore si dhe për çështje të natyrës 

financiare, të gjithë pedagogët e angazhuar në mësimin në distancë do të duhet: 

1. Të plotësojnë  dy dokumente të standardizuara  

a. “Evidencë për raportimin javor të mësimit në distancë”1  

b.  “Evidencë për raportimin mujor të mësimit në distancë”2. 

2. Evidencat plotësohen elektronikisht duke vendosur shenjën V në kolonën 

për javën ose muajin për elementin e veprimtarisë së kryer. 

3. Evidenca firmoset elektronikisht nga pedagogu. 

                                                           
1 Aneksi 1 
2 Aneks 2 
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4. Pedagogu i dërgon drejtuesit të departamentit evidencën.  

5. Pedagogu krijon dosjen e vet elektronike me materialet dhe veprimtarinë e 

kryer për çdo javë. Lista e materialeve që dëshmojnë veprimtarinë e kryer 

(PPT, lista e burimeve të literaturës, videove, audio, udhëzues për detyrat, 

fletë pune, kritere vlerësimi, platform detyrash, korrespondenca per fidbek, 

grafiku i orarit të kontakteve sinkron dhe asinkron, linku i cili konfirmon 

veprimtarinë e kryer) Ky dokumentacion dorezohet ne departament me 

fillimin normal te procesit mesimore. 

6. Drejtuesi i departamentit konfirimon veprimtarinë e kryer dhe ia përcjell për 

konfirmin dekanit i cili e konfirmon edhe ai.  

7. Drejtuesi i departamentit dhe dekani e konfirmojnë veprimtarinë e kryer 

duke vendosur firmat e tyre elektronike. 

8. Drejtuesi i departamentit i dërgon evidencat mujore te nënshkruara të 

pedagogëve  koordinatorit të njësisë kryesore, i cili ia përcjell administratorit 

të institucionit.  

9. Evidencat plotësohen, konfirmohen dhe përcillen ne diten e fundit te 

mbylljes se muajit. 
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FAKULTETI _____________________________________________   

DEPARTAMENTI______________________________________________ 

PEDAGOGU ____________________________________________    

EMËRTIMI I LËNDËS _________________________________________ 

Viti akademik __________________________________________    

Semestri____________________________________________ 

 
EVIDENCË PËR RAPORTIMIN JAVOR TË MËSIMIT NË DISTANCË 

KOMPONENTËT E NGARKESËS MËSIMORE 

PËR MËSIMIN NË DISTANCË 

Tema e mësimit 

I MËSIMDHËNIA Java I 

1 Përgatitja e programit mësimor të 

lëndës dhe dërgimi i tij studentëve 

  

2 Përzgjedhja e literaturës dhe 

materialeve që u dërgohen studentëve 

 

3 Përgatitja e prazantimeve me ppt  

4 Përgatitja e materialeve ilustruese  

5 Përgatitja e fletëve të punës  

6 Përgatitja e një mini audio/video 5-10 

minuta 

 

7 Përzgjedhja e videove  

8 Çhat për konsultime, pyetje, përgjigje, 

diskutime 

 

9 Përgatitja e një çështjeje për diskutim 

për çdo javë 

 

 Seanca asinkron  

10 Seanca 30 minuteshe sinkron sipas 

orarit  

 

II VLERËSIMI Java I Shënime 

1 

 

Përgatitja e formateve për 

detyrat/punimet/ detyrat e kursit (1 çdo 

jave) (në grup/individuale) 

  

2 Përgatitja e kritereve të vlerësimit të 

detyrave të llojeve të ndryshme 

  

3 Përgatitja e skemës së vlerësimit   

4 Përgatitja e minitesteve   
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5 Përgatitja e testit të ndërmjetëm   

6 Dhënia e fidbekut për detyrat, çdo javë   

7 Vlerësimi i detyrave, kontributit në 

diskutime, çdo javë 

  

8 Vlerësimi i testeve   

III ADMINISTRIMI Java I Shënime 

1 Përgatitja e grafikut të kontakteve   

2 Monitorimi dhe këshillimi i studentëve   

3 Ndjekja e dorëzimit të detyrave   

4 Mbajtja e evidencave   

5 Përgatitja e raportit javor   

 

Drejtuesi i Departamentit     Dekani 

 

 

__________________________     ______________________________ 
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FAKULTETI _____________________________________________   

DEPARTAMENTI______________________________________________ 

PEDAGOGU ____________________________________________    

EMËRTIMI I LËNDËS _________________________________________ 

Viti akademik __________________________________________    

Semestri____________________________________________ 

 
EVIDENCË PËR RAPORTIMIN MUJOR TË MËSIMIT NË DISTANCË 

KOMPONENTËT E NGARKESËS MËSIMORE PËR MËSIMIN NË 

DISTANCË 

I MËSIMDHËNIA Java 

I 

Java 

II 

Java 

III 

Java 

IV 

Total 

1 Përgatitja e programit mësimor të 

lëndës dhe dërgimi i tij studentëve 

     

2 Përzgjedhja e literaturës dhe 

materialeve që u dërgohen 

studentëve 

     

3 Përgatitja e prazantimeve me ppt      

4 Përgatitja e materialeve ilustruese      

5 Përgatitja e fletëve të punës      

6 Përgatitja e një mini audio/video 

5-10 minuta 

     

7 Përzgjedhja e videove      

8  Çhat për konsultime, pyetje, 

përgjigje 

     

9 Përgatitja e një çështjeje për 

diskutim për çdo javë 

     

10 Seanca 30 minuteshe sinkron 

sipas orarit  

     

II VLERËSIMI Java 

I 

Java 

II 

Java 

III 

Java 

IV 

Total 

1 

 

Përgatitja e formateve për 

detyrat/punimet/ detyrat e kursit 

(1 çdo jave) (në grup/individuale) 

     

2 Përgatitja e kritereve të vlerësimit 

të detyrave të llojeve të ndryshme 
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3 Përgatitja e skemës së vlerësimit      

4 Përgatitja e minitesteve      

5 Përgatitja e testit të ndërmjetëm      

6 Dhënia e fidbekut për detyrat, çdo 

javë 

     

7 Vlerësimi i detyrave, kontributit 

në diskutime, çdo javë 

     

8 Vlerësimi i testeve      

III ADMINISTRIMI Java 

I 

Java 

II 

Java 

III 

Java 

IV 

Total 

1 Përgatitja e grafikut të kontakteve      

2 Monitorimi dhe këshillimi i 

studentëve 

     

3 Ndjekja e dorëzimit të detyrave      

4 Mbajtja e evidencave      

5 Përgatitja e raportit javor      

 

 

 

        Drejtuesi i Departamentit                      Dekani 

 

 

______________________________    ______________________________ 


