
 

Pyetje të sugjeruara për mësim të përzier   



 

Pyetje të sugjeruara për mësim të përzier  

Në këtë punim mund të gjeni disa pyetje që mund të ndihmojnë komunitetin tuaj të shkollës të reflektojë mbi përdorimin e teknologjive dixhitale në 
mësimin e përzier. 

Nëse dëshironi të shtoni disa nga këto pyetje në pyetësor, mund t'i kopjoni dhe ngjisni ato në seksionin "Deklaratat tuaja" nga "Personalizoni pyetësorin". 

Kodi i artikullit DREJTUES SHKOLLE  MËSUES  STUDENT  

Përdorimi efikas i mjediseve të 

të nxënit virtual 

Ekziston një platformë dixhitale qendrore ose 

hapësirë në internet ku studentët mund të 

komunikojnë me mësuesit e tyre dhe të gjejnë 

detyra, aktivitete, orare dhe burime 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, në 

shkollën tuaj, ju përdorni një Mjedis Virtual të 

Mësimit ose Sistemin e Menaxhimit të 

Përmbajtjes në një mënyrë të mirë-organizuar 

dhe të azhornuar për të ndihmuar ndërveprimin 

dhe komunikimin midis mësuesve dhe 

studentëve. Studentët mund të drejtohen nga 

këtu drejt softwarëve dhe burimeve të tjera 

Ekziston një platformë dixhitale qendrore ose 

hapësirë në internet ku studentët mund të 

drejtohen në detyrat, aktivitetet, orarin, 

burimet e tyre dhe të komunikojnë me mua 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

përdorni një mjedis virtual mësimi ose një sistem 

të menaxhimit të përmbajtjes në një mënyrë të 

organizuar mirë dhe të azhornuar për të 

ndihmuar lundrimin, bashkëveprimin dhe 

komunikimin midis mësuesve dhe studentëve. 

Studentët mund të drejtohen nga këtu në 

software dhe burime të tjera 

Ka një hapësirë në internet ku unë mund të 

gjej detyrat, aktivitetet, orarin, burimet e 

mia dhe të komunikoj me mësuesit e mi 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

në shkollën tuaj ka një hapësirë në internet e 

cila është e organizuar mirë dhe e azhornuar 

në një mënyrë, që të gjeni detyrat, orarin, 

burimet dhe të komunikoni me mësuesit tuaj 

Menaxhimi i kohes 

Në shkollën tonë nxënësit mësojnë se si të 

menaxhojnë kohën e tyre duke përdorur 

teknologji digjitale 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

studentët kanë mundësi të mësojnë se si të 

menaxhojnë kohën e tyre - si në shkollë ashtu 

edhe në shtëpi - duke përdorur teknologji 

Në shkollën tonë nxënësit mësojnë se si të 

menaxhojnë kohën e tyre duke përdorur 

teknologji digjitale 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

studentët kanë mundësi të mësojnë se si të 

menaxhojnë kohën e tyre - si në shkollë ashtu 

edhe në shtëpi - duke përdorur teknologji 

Në shkollën tonë mësojmë se si ta 

menaxhojmë kohën tonë duke përdorur 

teknologji dixhitale 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

keni mundësi të mësoni se si të përdorni 

kalendarët e përbashkët dhe mjetet e 

planifikimit të detyrave në mënyrë që të 



dixhitale si kalendarët e përbashkët, ose mjete të 

planifikimit në mënyrë që të përcaktojnë një orar 

për punë, të bëjnë pushime, menaxhoni kohën e 

ekranit dhe shmangni shpërqendrimet. 

dixhitale si kalendarët e përbashkët, ose mjete 

të planifikimit në mënyrë që të përcaktojnë një 

orar për punë, të bëjnë pushime, menaxhoni 

kohën e ekranit dhe shmangni shpërqendrimet. 

vendosni një orar për punën tuaj në shkollë, 

të bëni pushime, të menaxhoni kohën e 

ekranit dhe të shmangni shpërqendrimet për 

punën tuaj si në shkollë ashtu edhe në në 

shtëpi 

MESIMI AUTONOM: Të kërkosh 

ndihmë për të nxënë 

Në shkollën tonë nxënësit mësojnë se si të 

përdorin teknologjitë dixhitale për të kërkuar 

ndihmë kur kanë vështirësi në mësimin e tyre 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

studentët mësojnë se si të përdorin teknologjitë 

dixhitale (email, postime chat, komente) për të 

kërkuar ndihmë në mësimin e tyre: p.sh. cili 

është mjeti i duhur për t’u përdorur çdo herë, si 

të bëjmë pyetjen e duhur, kë të bëjmë 

Në shkollën tonë nxënësit mësojnë se si të 

përdorin teknologjitë dixhitale për të kërkuar 

ndihmë kur kanë vështirësi në mësimin e tyre 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

studentët mësojnë se si të përdorin teknologjitë 

dixhitale (email, postime chat, komente) për të 

kërkuar ndihmë në mësimin e tyre: p.sh. cili 

është mjeti i duhur për t’u përdorur çdo herë, si 

të bëjmë pyetjen e duhur, kë të bëjmë 

Në shkollën tonë ne mësojmë se si të 

përdorim teknologjitë dixhitale për të 

kërkuar ndihmë kur kemi vështirësi në të 

mësuarit 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

mësoni të përdorni teknologji dixhitale të 

sugjeruara nga shkolla juaj (email, bisedë, 

postime, komente etj.) Në mënyrë që të 

kërkoni ndihmë kur gjeni vështirësi në të 

mësuarit tuaj: p.sh. ju mësoni se cili është 

mjeti i duhur për t’u përdorur, kë të bëni, si të 

bëni pyetjen e duhur. 

MESIMI AUTONOM: Të kërkoni 

ndihmë me teknologjinë 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 

përdorin teknologjitë dixhitale për të kërkuar 

ndihmë kur hasin vështirësi me softare / 

aplikacione që përdorin mësuesit e tyre 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

studentët mësojnë se si të përdorin teknologjitë 

digjitale (postë elektronike, postime chat, 

komente) për të kërkuar ndihmë kur përdorin 

softuer ose aplikacione për mësimin e tyre. Kjo 

mund të përfshijë: si të përshkruhet problemi, cili 

është mediumi ose kanali i duhur për t'u 

përdorur, si të tregohet serioziteti ose urgjenca e 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë se si të 

përdorin teknologjitë dixhitale për të kërkuar 

ndihmë kur hasin vështirësi në përdorimin e 

softwarëve / aplikacioneve të përdorura nga 

unë 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

studentët mësojnë se si të përdorin teknologjitë 

digjitale (postë elektronike, postime chat, 

komente) për të kërkuar ndihmë kur përdorin 

softuer ose aplikacione për mësimin e tyre. Kjo 

mund të përfshijë: si të përshkruhet problemi, 

cili është mediumi ose kanali i duhur për t'u 

Në shkollën tonë unë mësoj se si të përdor 

mjete dixhitale për të kërkuar ndihmë kur 

kam vështirësi në përdorimin e softwarit / 

aplikacioneve të përdorura nga mësuesi im 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

mësoni të përdorni teknologjitë dixhitale të 

sugjeruara nga shkolla juaj (email, bisedë, 

postime, komente) për të kërkuar ndihmë kur 

hasni vështirësi në përdorimin e softwarit / 

aplikacioneve që mësuesi juaj po përdor. Kjo 

do të thotë që mësoni se si ta përshkruani 

problemin, cili është kanali i duhur për t'u 



çështjes. përdorur, si të tregohet serioziteti ose urgjenca e 

çështjes. 

përdorur, si të tregoni seriozitetin ose 

urgjencën e çështjes. 

MESIMI AUTONOM: Rezistencë 

Në shkollën tonë, mësuesit përdorin mjete 

dixhitale për t'i ndihmuar studentët të trajtojnë 

sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballen kur 

mësojnë 

Zgjidhni 5 vetëm nëse sipas mendimit tuaj 

mësuesit përdorin mjete dixhitale si simulime, 

lojëra dixhitale, diskutime në internet, etj. Për të 

mësuar se si të mësoni (p.sh. si të trajtoni dhe 

rregulloni gabimet, të merreni me luftë, zhgënjim 

dhe stres, të prisni detyrat dhe të menaxhoni 

kohën) 

Unë përdor mjete dixhitale për të ndihmuar 

studentët të mësojnë se si të trajtojnë sfidat 

dhe vështirësitë me të cilat përballen kur 

mësojnë 

Zgjidhni 5 vetëm nëse sipas mendimit tuaj 

përdorni mjete dixhitale si simulime, lojëra 

dixhitale, etj, për të mësuar studentët tuaj të 

mësojnë se si të mësojnë (p.sh. si të merren dhe 

të rregullohen gabimet, të merren me luftë, 

zhgënjim dhe stres, të prishen detyrat dhe të 

menaxhojnë kohën ) 

Unë përdor mjete dixhitale të cilat më 

ndihmojnë të trajtoj sfidat dhe vështirësitë 

me të cilat përballem kur mësoj 

Zgjidhni 5 vetëm nëse sipas mendimit tuaj 

përdorni në shkollë mjete dixhitale si 

simulime, lojëra dixhitale, etj. të cilat ju 

ndihmojnë të mësoni se si të mësoni (p.sh. si 

të trajtoni dhe rregulloni gabimet, të merreni 

me luftë, zhgënjim dhe stres, të prishni 

detyrat, menaxhoni kohën tuaj) 

Klasë e kthyer 

Në shkollën tonë, mësuesit u sigurojnë 

studentëve materiale në internet që 

prezantojnë tema të reja, në mënyrë që të 

përdorin kohën e klasës për aktivitete 

ndërvepruese 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

mësuesit prezantojnë tema të reja për studentët 

duke u siguruar atyre burime në internet (p.sh. 

simulime me video të shkurtër mësimore, tekste, 

podcast dhe demonstrime praktike) për të 

përgatitur paraprakisht në mënyrë që ora e 

mësimit (në ndërtimin e shkollës dhe / ose në 

internet) te përdoret për diskutime, aktivitete 

për zgjidhjen e problemeve, punë të projektit etj. 

Unë u ofroj studentëve materiale online që 

prezantojnë tema të reja, në mënyrë që të 

përdorin kohën e klasës për aktivitete 

interaktive 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, ju 

prezantoni tema të reja për studentët tuaj duke 

u siguruar atyre burime në internet (p.sh. video 

të shkurtër mësimore, informacione të tjera të 

rëndësishme dhe demonstrime të shumta të 

praktikave të aplikuara) për të përgatitur 

paraprakisht në mënyrë që klasa (në ndërtesën e 

shkollës dhe / ose në internet) te përdoret për 

diskutime, aktivitete për zgjidhjen e problemeve, 

punë të projektit etj. 

Mësuesit tanë më ofrojnë materiale në 

internet për tema të reja për tu përgatitur 

para klasës dhe ne përdorim kohën e klasës 

për diskutim, punë në grup etj. 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

mësuesit tuaj prezantojnë tema të reja duke 

ju dhënë burime në internet si prezantime me 

video të shkurtër, informacione në internet 

me shembuj etj., për të studiuar dhe 

përgatitur paraprakisht, në mënyrë që gjatë 

kohës së mësimit (në ndërtesën e shkollës 

dhe / ose në internet) ju merrni pjesë në 

aktivitete me shokët tuaj të klasës (p.sh. 

diskutime, punë projekti) 



Mësuesit që mësojnë të 

zgjidhin çështje teknike 

Ne i mbështesim mësuesit të mësojnë se si të 

zgjidhin problemet themelore teknike kur 

përdorin teknologjitë dixhitale 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, ju u 

siguroni mësuesve mundësi të mësojnë se si të 

identifikojnë problemet e zakonshme teknike 

(p.sh. identifikimi i problemeve të lidhjes, mos 

funksionimi i zërit, vështirësi në qasjen në 

mjediset e të mësuarit virtual) dhe zgjidhjen e 

tyre duke pyetur mësuesit ose studentët e tjerë 

ose duke duke përdorur udhëzimet që i gjejnë në 

internet 

Shkolla jonë na mbështet për të mësuar se si të 

zgjidhim problemet themelore teknike kur 

përdorim teknologji dixhitale 

Zgjidhni 5 vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

shkolla juaj ju ofron mundësi të mësoni se si të 

identifikoni problemet e zakonshme teknike 

(p.sh. problemet e lidhjes, të mos funksionimit, 

vështirësi për të hyrë në një VLE) dhe t'i zgjidhni 

ato duke pyetur mësuesit e tjerë ose studentët e 

tyre ose duke duke përdorur udhëzimet që i 

gjejnë në internet 

 

Në trajnimin ne kushte shtëpie| 

Ceshtjet teknologjike  

Në shkollën tonë ne organizojmë trajnime 

për mësuesit tanë mbi teknologjinë e 

përdorur për të mbështetur mësimin e 

përzier (duke përfshirë mësimin në 

distancë, internetin, të përzier)  

Zgjidhni 5, vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

shkolla juaj organizon trajnime për mësuesit tuaj 

se si të përdorin programet si email, program 

konferencash video, Mjedise Virtuale të Mësimit, 

mjete në internet 2.0, krijimin e burimeve në 

internet, softuer të bazuar në cloud 

Në shkollën tonë ne organizojmë trajnime 

për mësuesit tanë mbi teknologjinë e 

përdorur për të mbështetur mësimin e 

përzier (duke përfshirë mësimin në 

distancë, internetin, të përzier)  

Zgjidhni 5, vetëm nëse, sipas mendimit tuaj, 

shkolla juaj organizon trajnim për mësuesit tuaj 

se si të përdorin softuer si email, softuer video-

konferencë, Mjedise Mësimore Virtuale, mjete 

web 2.0, softuer i bazuar në cloud 

 

Në trajnimin në shtëpi| sfidat 

pedagogjike 

Në shkollën tonë ne organizojmë trajnime 

për mësuesit tanë, duke i mbështetur ata 

që të fokusohen në aspektet pedagogjike të 

mësimit të përzier (duke përfshirë qasjet e 

edukimit në distancë, online, të përzier) 

Në shkollën tonë ne organizojmë trajnime 

për mësuesit tanë, duke i mbështetur ata 

që të fokusohen në aspektet pedagogjike të 

mësimit të përzier (duke përfshirë qasjet e 

edukimit në distancë, online, të përzier) 

 

 

 



Zgjidhni vetëm 5 nëse, sipas mendimit tuaj, 

shkolla juaj organizon trajnime për mësuesit 

tuaj që fokusohet në sfidat pedagogjike të të 

nxënit të përzier (p.sh. si të motivoni dhe 

angazhoni nxënësit, kur dhe si të përdorni 

mësimin sinkron dhe asinkron, si të 

mbështesni familjet dhe studentët ) 

Zgjidhni vetëm 5 nëse, sipas mendimit tuaj, 

shkolla juaj organizon trajnime për mësuesit 

tuaj që fokusohet në sfidat pedagogjike të të 

nxënit të përzier (p.sh. si të motivoni dhe 

angazhoni nxënësit, kur dhe si të përdorni 

mësimin sinkron dhe asinkron, si të 

mbështesni familjet dhe studentët ) 

Bashkëpunimi i mësuesve për 

burimet 

Në shkollën tonë mësuesit bashkëpunojnë për 

të krijuar një depo të burimeve të përbashkëta 

në internet 

Zgjidhni 5 nëse, sipas mendimit tuaj, mësuesit në 

shkollën tuaj punojnë së bashku për të 

planifikuar dhe krijuar një depo të burimeve në 

internet 

Në shkollën tonë unë bashkëpunoj për të 

krijuar një depo të burimeve të përbashkëta në 

internet 

Zgjidhni 5 nëse, sipas mendimit tuaj, në shkollën 

tuaj, ju punoni së bashku me kolegët tuaj për të 

krijuar një depo të burimeve të përbashkëta në 

internet 

 

Ndarja dhe ripërdorimi i 

burimeve 

Në shkollën tonë ekziston një depo e burimeve 

në internet që mësuesit mund t'i përdorin, t'i 

shtojnë, t'i ndajnë dhe t'i ripërdorin 

Zgjidhni 5 nëse, sipas mendimit tuaj, në shkollën 

tuaj ekziston një depo e burimeve në internet të 

cilat mësuesit mund t'i përdorin, t'i shtojnë, t'i 

ndajnë mes tyre dhe të ripërdoren për mësimet e 

tyre. 

Në shkollën tonë ekziston një depo e burimeve 

në internet të cilat mund t'i përdor, shtoj, 

shpërndaj dhe ripërdor 

Zgjidhni 5 nëse, sipas mendimit tuaj, në shkollën 

tuaj ekziston një depo e burimeve në internet të 

cilat mund t'i përdorim, t'i shtojmë, t'i ndajmë 

mes nesh dhe të ripërdoren për mësimet tona 

 

Qasja e mësuesve në 

infrastrukturë 

Shkolla jonë ofron infrastrukturë për 

mësimdhënie (pajisje dixhitale, lidhje interneti) 

dhe mësuesit mund të qasen në të kur është e 

nevojshme 

Shkolla jonë ofron infrastrukturë për 

mësimdhënie (pajisje dixhitale, lidhje interneti) 

dhe unë mund t'i qasem kur të jetë e 

nevojshme 

 



Zgjidhni 5 nëse, sipas mendimit tuaj, në shkollën 

tuaj, ju mbështesin mësuesit që të kenë qasje në 

pajisjet e nevojshme për mësimdhënie duke u 

siguruar atyre, për shembull: pajisje për të marrë 

në shtëpi, lidhje të shpejtë në internet, qasje në 

ambientet e shkollës dhe infrastrukturën 

Zgjidhni 5 nëse, sipas mendimit tuaj, shkolla juaj 

ju mbështet për të hyrë në pajisjet që ju 

nevojiten për mësimdhënie duke ju siguruar, për 

shembull me: pajisje dixhitale për të marrë në 

shtëpi, lidhje të shpejtë në internet, qasje në 

mjediset dhe infrastrukturën e shkollës 

 


