
Mësimi virtual:  

Disa këshilla dhe sugjerime për mësimdhënësit



Shpërthimi i pandemisë COVID-19 ka 
shkaktuar sfidë të paprecedentë në të gjithë 
botën, duke prekur kështu çdo segment të 
shoqërisë, përfshirë arsimin. Në mënyrë që 
të ndalet përhapja e virusit, institucionet 
arsimore gjithëandej, përfshirë ato në 
Kosovë, janë detyruar të ndërpresin 
mësimin në ambientet edukative. Kjo 
situatë shtyu institucionet e arsimit të 
rimendojnë për modalitete të reja dhe 
strategji alternative të organizimit të 
mësimit në distancë, virtual, në mënyrë që 
të sigurohet vazhdimi i procesve mësimore 
dhe angazhimi i nxënësve/studentëve.

Kalimi nga mësimi/studimet në klasa në atë 
virtual ka qenë dhe vazhdon të mbetet 
sfiduese si për mësimdhënësit ashtu edhe 
për nxënësit/studentët. 



Megjithatë, ka shumë mënyra se si ju si 
mësimdhënës mund të përdorni 
teknologjinë për të realizuar mësim/studime 
në mënyrë virtuale dhe për të u siguruar që 
nxënësit/studentët arrijnë të absorbojnë 
dijen dhe informatat që ju mëtoni ti ndani 
me ta. 

Është e rëndësishme të theksohet se nuk ka 
ndonjë metodë apo qasje specifike e cila 
është e përshtatshme 
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për të gjithë, sepse institucionet 
institucionet arsimore dhe mësimdhënës të 
ndryshm mund të përdorin metoda të 
ndryshme varësisht nga niveli, natyra dhe 
lloji i mësimit/studimeve.  Sidoqoftë, 
planifikimi dhe menaxhimi i mirë i kohës 
janë çelësi që ju si mësimdhënës dhe 
nxënësit/studentët e juaj të jeni të 
suksesshëm dhe produktiv gjatë mësimit 
virtual.









Ju si mësimdhënës duhet të identifikoni 
metodat dhe taktikat më të mira për të 
ofruar mësim/ligjërata online në mënyrë 
efektive. CPC beson se mësimi/studimet 
dhe komunikimi i strukturuar virutal duhet 
të mbetet normë plotësuese e 
mësimit/studimeve në të gjitha 
institucionet edhe pas përfundimit të 
pandemisë. 

02

http://www.cpc-ks.org
https://kfos.org

Përmes kësaj fletushke dhe disa doracakëve të 
zhvilluar CPC ( /), 
mbështetur nga KFOS ( ) 
synon të ju sjell këshilla dhe sugjerime se si të 
organizoni mësimin/studimet në distancë. 

http://www.cpc-ks.org
https://kfos.org


Mësimi/studimet dhe komunikimi i 
strukturuar virutal garantojnë dhe nxisin 
punën dhe komunikimin e 

vazhdueshëm dhe të ndërsjellë të të 

gjitha palëve.


1.  Zgjedhja e një platforme të caktuar 
për ofrimin e mësimit/ligjëratave

2. Përdorni një listë të kontrollit  

3. Identifikoni dhe mbështetni studentët 
që janë duke hasur në vështirësi
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e mësimit në klasë. Prandaj, ju si 
mësimdhënës duhet të: 

Menaxhimi efektiv i kohës ështe kyç për 
mbajtjën e mësimit/ligjëratave në mënyrë sa 
më të dobishme.

⦁ Kushtoni rëndësi të veçantë nxitjes së 
motivit për punë dhe të mendimit kritik 
gjatë mësimdhënjes por edhe kur jepni 
detyra të shtëpisë; 



⦁ Ne ju sugjerojmë që detyrat në shtëpi të i 
parashtroni në atë formë ku kërkohet nga 
nxënësit të përfshijnë përvojat dhe 
kontekstin e tyre personal në përmbajtje të 
detyrave;



⦁ Rekomandohet që nxënësve/studentëve të 
ju kërkohet të shfletojnë materiale shtesë në 
internet apo bibloteka virtuale dhe të i 
paralajmroni për dëmin dhe pa 
pranueshmërinë e kopjimit të punës së të 
tjerëve.

5.

të jenë edhe faktorët psikologjik të cilët 
ndikojnë në motivimin për punë; 



⦁ Fakti që nuk e kanë një mësimdhënës ballë 
për ballë mund të i bëj ata të ndjehen më 
pak llogaridhënës. 



Në mënyrë që të identifikoni 
nxënësit/studentët që hasin në vështirësi, 
mësimdhënësit duhet të pyesin nëse 
nxënësit fillimisht kanë rrjetë interneti 
adekuat dhe qasje në pajisje elektorinike, 
pastaj të pyesin nëse nxënësit kanë kuptuar 
mësimin dhe të dërgojnë materiale shtesë 
për lexim. Po ashtu, është e rëndësishmte të 
mbani të informuar edhe prindërit mbi 
performancën e nxënësve gjatë kësaj kohe në 
mënyrë që të njëjtit të i shtynë fëmijët që të 
angazhohen sa më shumë.

Gjatë mësimit në distancë, mundësitë për 
plagjiaturë (deklarimi i punës së dikuj tjetër 
si punë vetanake) dhe përfundimi i detyrave 
pa ua kushtuar kujdesin e nevojshëm mund 
të shfaqen në nivele shumë më të larta se sa 
në situatat

4.  
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     Menaxhimi i kohës gjatë 
mësimit/ligjëratave

     Nxitni të menduarit kritik gjatë 

mësimit



 ⦁ Rekomandohet që mësimdhënësit të mos 
ligjërojnë më shumë se 3 tema/mësime në 
ditë. Për nxënësit e ciklit të ulët çdo mësim 
rekomandohet të zgjasë rreth 15 minuta, 
ndërsa për ata të ciklit të mesëm të ulët rreth 
30 minuta, dhe në shkolla të mesme të larta 
rreth 45 minuta. 



 ⦁ Nëse keni prezantime, mundohu që të 
shkruani qartë dhe në mënyrë konçize.



 ⦁ Në vend se të jepni detyra çdo ditë, 
rekomandohet të dërgoni një njoftim për 
planin javor dhe atë çfarë pritet nga 
nxënësit/studentët gjatë javës



 ⦁ Vendosni rregulla të qarta të komnukimit 
me nxënës/studentë dhe njoftoni ata që në 
fillim se çfarë pritet të bëjnë në detyrat që 
duhet ti përfundojnë. 



Nëse gjatë mësimit nxënësit/studentët kanë 
pyetje, sugjerohet që për shkak të kohës së 
limituar dhe specifikave të mësimit në 
distancë, të i grumbulloni të gjitha pyetjet 
në në një vend dhe të i përgjigjeni të gijthave 
përnjëherë. Një mënyrë për ta bërë këtë 
është duke ju 

kërkuar nxënësve të postojnë pyetjet në 
grupin ku jeni duke e mbajtur disktutimin.

6. Konsolidoni punën tuaj

7. Mos vendosni afate të shkurta kohore 
për përfundim të detyrave
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8. Incizo ligjëratat

9. Jepni studentëve vlerësim të dobishëm 
dhe në kohë
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Qendra për Kurajo Politike (CPC) është anëtare e Koalicionit për 
Integritet dhe Transparencë në Universitet – KITU, mbështeturnga 
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS. Ky hulumtim është 
pjesë e programit te KITU-së. Pikëpamjet e shprehura në këtë hulumtim 
janë të OJQ-së CPC dhe nuk paraqesin medoemos pikëpamjet e 
Fondacionit.


