
 

 

  

Zbuloni potencialin numerik të shkollës suaj 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
 

 

I dashur administrator SELFIE i shkollës,  

Në këtë dokument,  ju do të gjeni të gjitha pohimet dhe pyetjet që gjenden në SELFIE për secilin nivel arsimor (p.sh. Fillor, mesëm). 

Disa pyetje janë të njëjtat për të gjitha shkollat dhe nuk mund të ndryshohen (keto ndodhen në kuadratet me ngjyrë bojëqielli). Të tjerat janë opsionale 

(kuadratet me ngjyrë të gjelbër). Ju mund të vendosni nëse doni ti përfshini apo jo, nëse ato janë të rëndësishme për shkollën tuaj. Ju mund të shtoni deri 

në 10 pyetje të përshtatura për shkollën tuaj, nëse mendoni se ka pyetje që mungojnë. 

Ju lutem, kini parasysh që për nivelin fillore ka më pak pyetje dhe ato janë më të thjeshta. Disa pyetje për shkollat profesionale kanë një fjalor të ndryshëm, 

për tu përputhur me knotekstin..  

Pothuajse të gjitha pyetjet SELFIE përgjijen me një shkallë prej 5 pikash (duke përfshirë pyetjet e krijuara nga ju për shkollën tuaj): 

1. Jam plotësisht kundra  - Unë/ne/ato nuk e bëjnë këtë // Jam plotësisht kundra - Nga përvoja ime, kjo nuk është aspak 
e vërtetë 

2. Jam kundra 

3. Jam dakord pjesërisht 

4. Jam dakord 

5. Jam plotësisht dakord - Unë/ne/ato e bëjnë këtë shumë mirë // Jam plotësisht dakord - Nga përvoja ime, kjo është 
plotësisht e vërtetë 

Opsioni Nuk Aplikohet (N/A) është gjithashtu i vlefshëm.  

Kur shkalla e përgjigjes është e ndryshme kjo indikohet në njoftimin e bashkangjitur në pjesën e poshtme të ekranit.  

Mund të gjeni më shumë informacion dhe instruksione në faqen web të SELFIE: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital  

Shikoni pyetjet për:  

Arsim fillor 

Arsim 9-vjeçar dhe i mesëm i përgjithshëm  

Arsim I mesëm profesinal  

 

 Ekipi SELFIE 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital


 

              
 

  

Pyetësor për shkolla fillore 

 

 

 

 



 

              
 

Fusha A: Lidership 
Kjo fushë ka të bej me rolin e lidershipit në integrimin e teknologjive numerike në shkollë dhe përdorimin e tyre efektiv në praktikat shkollore të 

mësimdhënies dhe të mësuarit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

A1 Strategji numerike 
Në shkollën tonë ne kemi një strategji 

numerike 
Në shkollën tonë ne kemi një strategji 

numerike 
 

A2 
Zhvillimi i strategjisë 

me mësuesit 
Ne zhvillojmë strategjinë numerike të shkollës 

sonë bashkarisht me mësuesit 

Drejtuesit e shkollës përfshijnë mësuesit në 
procesin e zhvillimit të strategjisë numerike të 

shkollës 
 

A3 
Mënyra të reja 
mësimdhënie 

Ne mbështesim mësuesit që të provojnë 
mënyra të reja të mësimdhënies me teknologji 

numerike 

Drejtuesit e shkollës më mbështesin në të 
provuarit e mënyrave të reja për të mësuar me 

teknologji numerike 
 

A4 OP 
Koha për të eksploruar 

mësimdhënien 
numerike 

Në shkollën tonë, mësuesit kanë kohë për të 
eksploruar sesi të përmirësojnë mësimdhënien 

e tyre me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, unë kam kohë për të 
eksploruar sesi të përmirësoj mësimdhënien me 

teknologji numerike 
 

A5 OP 
Rregullat e së drejtës 

së autorit dhe 
licensimit 

Në shkollën tonë, ne alikojmë rregulla për të 
drejtën e autorit dhe licensimin, kur përdorim 

teknologji numerike për të mësuarit dhe 
mësimdhënie 

Në shkollën tonë, ne alikojmë rregulla për të 
drejtën e autorit dhe licensimin, kur përdorim 

teknologji numerike për të mësuarit dhe 
mësimdhënie 

 

 

 

 
1 Kodi përdoret gjithashtu në raportin e shkollës SELFIE 

  



 

              
 

Fusha B: Bashkëpunim dhe Rrjetëzim 
Kjo fushë lidhet me masat që shkollat mund të konsiderojnë për të mbështetur një kulturë bashkëpunimi dhe komunikimi për shkëmbimin e përvojave 

dhe për të mësuar në mënyrë efektive brenda dhe përtej kufijve të organizatës. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

B1 Rishikim i përparimit 
Në shkollën tonë, ne rishikojmë progresin tonë 
në mësimdhënie dhe të mësuarit me teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, ne rishikojmë progresin tonë 
në mësimdhënie dhe të mësuarit me teknologji 

numerike 
 

B2 
Diskutim mbi 
përdorimin e 
teknologjisë 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë avantazhet 
dhe disavantazhet e mësimdhënies dhe të 

mësuarit me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë avantazhet 
dhe disavantazhet e mësimdhënies dhe të 

mësuarit me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë me mësuesit 
rreth avantazheve dhe disavantazheve të 
përdorimit të teknologjive për të mësuarit 

B3  Partneritet 
Në shkollën tone, ne përdorim teknologji 

numerike në partneritetin tonë me organizata 
të tjera 

Në shkollën tone, ne përdorim teknologji 
numerike në partneritetin tonë me organizata 

të tjera 
 

B4 OP 
Sinergji për të 

mësuarit e përzier 

Në shkollën tonë ne bashkëpunojmë me shkolla 
dhe / ose organizata të tjera për të mbështetur 

përdorimin e teknologjive dixhitale 

Në shkollën tonë ne bashkëpunojmë me shkolla 
dhe / ose organizata të tjera për të mbështetur 

përdorimin e teknologjive dixhitale 
 

  



 

              
 

Fusha C: Infrastruktura dhe pajisje 

Kjo fushë ka të bej me të paturin e një infrastrukture të përshtatshme dhe të besueshme (si pajisje, software, burime informacioni, internet, suport teknik, 
ose hapësirë fizike). Këto mund të mundësojnë dhe lehtësojnë mësimdhënien dhe të mësuarit inovator dhe praktika vlerësimi. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

C1 Infrastrukturë 
Në shkollën tonë, infrastruktura numerike 

mbështet të mësuarit dhe mësimdhënien me 
teknologji numerike 

Në shkollën tonë, infrastruktura numerike 
mbështet të mësuarit dhe mësimdhënien me 

teknologji numerike 
 

C2 
Pajisje numerike për 

mësimdhënie 
Në shkollën tonë, ka pajisje numerike që 

përdoren për mësimdhënie 
Në shkollën tonë, ka pajisje numerike për mua 

për tu përdorur në mësimdhënie 
 

C3 Akses internet 
Në shkollën tonë, ka akses në internet për 

mësimdhënie dhe të mësuarit 
Në shkollën tonë, ka akses në internet për 

mësimdhënie dhe të mësuarit 
Në shkollën tonë, unë kam akses në internet 

për të mësuarit 

C5 Suport teknik 
Në shkollën tonë, suporti teknik është i 
disponueshëm në rast problemesh me 

teknologjitë numerike 

Në shkollën tonë, suporti teknik është i 
disponueshëm në rast problemesh me 

teknologjitë numerike 

Në shkollën tonë, mbështetja teknike është e 
disponueshtme kur unë kam probleme me 

teknologjitë 

C7 Mbrojtja e të dhënave 
Në shkollën tonë, ka sisteme për mbrojtjen e 

të dhënave 
Në shkollën tonë, ka sisteme për mbrojtjen e 

të dhënave 
 

C8 
Pajisje numerike për të 

mësuarit 

Në shkollën tonë ka pajisje numerike për 
studentë, nën pronësinë e shkollës dhe që 
studentët mund ti përdorin sipas nevojave 

Në shkollën tonë ka pajisje numerike për 
studentë, nën pronësinë e shkollës dhe që 
studentët mund ti përdorin sipas nevojave 

Në shkollën tonë, ka kompjutera dhe tableta 
për tu përdorur nga unë 

C10 OP 
Pajisjet në pronësi të 

shkollës për studentët 

Në shkollën tonë, ka pajisje portative në 
pronësi dhe menaxhim të shkollës që nxënësit 

mund t'i marrin në shtëpi kur është e 
nevojshme 

Në shkollën tonë, ka pajisje portative në 
pronësi dhe menaxhim të shkollës që nxënësit 

mund t'i marrin në shtëpi kur është e 
nevojshme 

Në shkollën tonë ka pajisje të lëvizshme që unë 
të shkoj në shtëpi kur të jetë e nevojshme 

C11 OP 
NDARJA DIGJITALE: 

masat për të 
identifikuar sfidat 

Në shkollën tonë ne kemi masa për të 
identifikuar sfidat që dalin nga mësimi i përzier, 

në lidhje me nevojat e të nxënit të nxënësve 
dhe sfondin socio-ekonomik. 

Në shkollën tonë ne kemi masa për të 
identifikuar sfidat që dalin nga mësimi i përzier, 

në lidhje me nevojat e të nxënit të nxënësve 
dhe sfondin socio-ekonomik. 

 

C12 OP 

NDARJA DIGJITALE: 
Mbështetje për të 

adresuar sfidat 
 

Në shkollën tonë ne kemi një plan të caktuar 
për të ndihmuar mësuesit të përballen me 

sfidat që dalin nga mësimi i përzier, në lidhje 
me nevojat e të nxënit të nxënësve dhe sfondin 

socio-ekonomik 

Në shkollën tonë ne kemi një plan të caktuar 
për të ndihmuar mësuesit të përballen me 

sfidat që dalin nga mësimi i përzier, në lidhje 
me nevojat e të nxënit të nxënësve dhe sfondin 

socio-ekonomik 

 

  



 

              
 

Fusha C: Infrastruktura dhe pajisje 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

C13 OP Sillni pajisjen tuaj 
Në shkollën tonë, studentët sjellin dhe përdorin 

pajisjet e tyre portabël gjatë mësimdhënies 
Në shkollën tonë, studentët sjellin dhe përdorin 

pajisjet e tyre portabël gjatë mësimdhënies 
 

C14 OP Hapësira fizike 
Në shkollën tonë, hapësira fizike mbështet të 
mësuarin dhe mësimdhënien me teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, hapësira fizike mbështet të 
mësuarin dhe mësimdhënien me teknologji 

numerike 
 

C15 OP Teknologji asisitve 
Në shkollën tonë, studentët që kanë nevojë për 
mbështetje speciale, kanë akses në teknologji 

asisitive. 

Në shkollën tonë, studentët që kanë nevojë për 
mbështetje speciale, kanë akses në teknologji 

asisitive. 
 

C16 OP 
Librari në linjë / 

repozitore 

Në shkollën tonë, ka librari në linjë ose 
repozitore me materiale për të mësuarit dhe 

mësimdhënie 

Në shkollën tonë, ka librari në linjë ose 
repozitore me materiale për të mësuarit dhe 

mësimdhënie 
 

  



 

              
 

Fusha D: Zhvillimi vazhdueshëm profesional– Pjesa 1 
Kjo fushë shikon nëse shkolla lehtëson dhe investon në Zhvillimi vazhdueshëm profesional (ZVP) për stafin, në të gjitha nivelet. Ky zhvillim mund të 

mbështesi zhvillimin dhe integrimin e mënyrave të reja të mësimdhënies dhe të mësuarit që përdorin teknologji numerike për të arritur rezultate më të 
mira mësimore. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

D1 Nevojat për ZPV 
Ne diskutojmë me mësuesit tonë nevojat e 
tyre për ZVP, për të mësuarit me teknologji 

numerike 

Drejtuesit e shkollës sonë diskutojnë me ne 
nevojat tona për ZVP rreth mësimdhënies me 

teknologji numerike 
 

D2 Pjesëmarrje në ZPV 
Mësuesit tonë kanë mundësi që të marrin 

pjesë në ZVP për mësimdhënien dhe të 
mësuarit me teknologji numerike 

Unë kam mundësi për të marrë pjesë në ZVP 
për mësimdhënie dhe të mësuarit me 

teknologji numerike 
 

D3 Ndarje e përvojës 

Ne mbështesim mësuesit tonë që të 
shpërndajnë përvojën, brenda komunitetit të 
shkollës, rreth mësimdhënies dhe të mësuarit 

me teknologji numrike 

Drejtuesit e shkollës sonë diskutojnë na 
mbështesin për të ndarë përvojën rreth të 
mësuarit dhe mësimdhënies me teknologji 

numerike, brenda shkollës 

 

 

  



 

              
 

Fusha D:  Zhvillimi vazhdueshëm professional – Pjesa 2 
Answer options: Not at all useful; Not useful; A little bit useful; Useful; Very useful; Did not participate 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

- 
Mësim profesional 

ballë për ballë 
 

Kurse ballë për ballë, seminare, ose konferenca 
jashtë shkolle 

  

- 
Mësim profesional në 

linjë 
 Kurse në linjë, webinar, konferenca në linjë   

- 
Të mësuarit nëpërmjet 

bashkëpunimit 
 

Të mësuarit nga mësues të tjerë, brenda 
shkollës suaj, me bashkëpunim në linjë ose jo. 

  

- 
Të mësuarit nëpërmjet 
rrjeteve profesionale 

 
Të mësuarit nga mësues të tjerë, nëpërmjet 

rrjeteve në linjë të mësuesve, ose 
komuniteteve të praktikës (si eTwinning) 

  

- 
Këshillim/trajnim në 

shtëpi 
 

Trainim ose këshillim në shtëpi, si pjesë e një 
organizimi formal të shkollës 

  

- 
Trajnime të tjera në 

shtëpi 
 

Seksione trainuese të tjera në shtëpi të 
organizuara nga shkolla juaj (si seminare nga 
koordinatori i teknologjive të informacionit, 

ose të vëzhguarit e kolegëve duke dhënë 
mësim) 

  

- Vizitë studimore  
Vizitë studimore (si për shembull në shkolla të 

tjera, biznese, ose organizata) 
  

- 
Programe të 
akredituara 

 
Programe të akredituara (si kurse të shkurtra 

të akredituara, programe diplomimi) 
  

- Mundësi të tjera ZPV  
Mundësi të tjera ZVP të lidhura me 

mësimdhënien dhe të mësuarit me tkenologji 
(specifikoni) 

  

- 
Shembuj të 

aktiviteteve efektive 
ZPV 

 
Kurse ballë për ballë, seminare, ose konferenca 

jashtë shkolle 
  

Pyetje të 
hapura 

 

Mësim profesional 
ballë për ballë 

Ju lutem, jepni një shembull të një aktiviteti ZVP mbi përdorimin pedagogjik të teknologjive 
numerike që ju duket efikas 

  

 



 

              
 

Fusha E: Pedagogjia: Mbështetje dhe Burime 
Kjo fushë ka të bëjë me përgatitjen e përdorimit të teknologjive dixhitale për të mësuar duke azhornuar dhe inovuar praktikat e mësimdhënies dhe të të 

nxënit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

E1 
Burime edukative në 

linjë 

Mësuesit tanë kerkojnë në linjë për burime të 
edukimit numerik 

Mësuesit tanë kerkojnë në linjë për burime të 
edukimit numerik 

 

E2 
Krijimi i burimeve 

numerike 

Mësuesit tanë krijojnë burime numerike që 
mbështesin procesin e tyre të mësimdhënies 

Unë krijoj burime numerike për të mbështetur 
mësimdhënien time 

 

E3 
Përdorimi i 

ambjenteve virtuale të 
të mësuarit 

Mësuesit  aonë përdorin mjedise mësimi 
virtual me nxënësit 

Unë përdor ambjente virtuale të të mësuarit 
me studentët 

 

E4 
Komunikimi me 

komunitetin e shkollës 

Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 
për komunikime që kanë të bëjnë me shkollën 

Unë përdor teknologjitë numerike për 
komunikimet brenda shkolle 

 

E5 OP 
Burime edukative të 

hapura 

Mësuesit tanë përdorin burime edukative të 
hapura Unë përdor burime edukative të hapura  

Pyetje të 
hapura 

 

Teknologji të dobishme 
për mësimdhënie 

 
 

Ju lutem, jepni një shembull të një teknologjie 
numerike (pajisje, software, plataformë, 

burim…) që ju duket specifikisht i dobishëm 
për mësimdhënien 

 

  



 

              
 

Fusha F: Pedagogjia: Zbatimi në klasë 
Kjo fushë ka të bëjë me zbatimin në klasë të teknologjive dixhitale për të mësuar, duke azhornuar dhe përtërirë praktikat e mësimdhënies dhe mësimit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

F1 
I përshtatur për 

nevojat e studentëve 

Mësuesit tonë përdorin teknologji numerike 
për të përshtatur mësimin e tyre për nevojat e 

studentëve individual 

Përdor teknologjitë digjitale për të përshtatur 
mësimet e mia me nevojat individuale të 

nxënësve 

Në shkollën tonë, mësuesit na japin aktivitete 
të ndryshme për të kryer me teknlogji që i 

përshtaten nevojave tona 

F3 
Për të nxitur 
kreativitetin 

Mësuesit tanë përdorin aktivitete me 
teknologji numerike që mbështesin 

kreativitetin e studentëve 

Unë përdor teknologjitë numerike për të 
forcuar kreativitetin e studentëve 

 

F4 Përfshirja e studentëve 
Mësuesit tanë krijojnë aktivitete edukative 

numerike që angazhojnë studentët 
Unë krijoj aktivitete numerike të të mësuarit 

që përfshijnë studentë 

Në shkollën tonë, unë jam më aktiv kur 
përdorim teknologji 

 

F5 
Bashkëpunimi i 

studentëve 
Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
për të lehtësuar bashkëpunimin e studentëve 

Unë përdor teknologjitë për të thjeshtësuar 
bashkëpunimin e studentëve 

Në shkollën tonë, ne përdorim teknologjitë për 
punë grupi 

F6 
Projekte ndër-

kurikulare 

Mësuesit tanë angazhojnë studentët që të 
përdorin teknologjitë numerike për projekte 

ndër-disiplinore 

Unë përfshij studentë në përdorimin e 
teknologjisë numerike në projekte inter-

kurikulare 
 

 

  



 

              
 

Fusha G: Praktikat e vlerësimit 

Kjo fushë është e lidhur me vlerësimet që shkollat mund të konsiderojnë për të kaluar nga mënyrat tradicionale të vlerësimit, drejt praktikave më 
gjithëpërfshirëse. Këto praktika të personalizuar dhe atuentike të përqëndruara tek studentët që mund të përfshijnë vlerësime të mbështetura nga 

teknologjitë. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

G1 Vlerësimi i aftësive 
Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 

për të vlerësuar aftësitë e studentëve 
Unë përdor teknologjitë numerike për të 

vlerësuar aftësitë e studentëve 
 

G3 Informacion në kohë 
Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 
për ti siguruar këshilla dhe informacion në 

kohë studentëve 

Unë përdor teknologjitë numerike për ti dhënë 
këshillime në kohë studentëve 

 

G5 
Vetë-reflektim në 

mësimdhënie 

Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
që lejojnë studentët të reflektojnë rreth të 

mësuarit vetjak 

Unë përdor teknologjitë numerike për të lejuar 
studentët që të reflektojnë mbi të mësuarin e 

tyre 
 

G6 
Komente për 

studentët e tjerë 

Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
për të lejuar studentët për të siguruar këshilla 

rreth punës së studentëve të tjerë 

Unë përdor teknologjitë numerike për të lejuar 
studentët që të sigurojnë mendime dhe 

këshillime  për studentët e tjerë 
 

G7 OP Asistent numerik 
Ne mbështesim mësuesit në përdorimin e 

teknologjive numerike për vlerësimet 

Drejtuesit e shkollës sonë më mbështesin në 
përdorimin e teknologjive numerike për të kryer 

vlerësime 
 

G8 OP 
Dokumentimi i të 

mësuarit 

Mësuesit tanë i mundësojnë studentëve të 
përdorin teknologjitë numerike për të 

dokumentuar të mësuarit e tyre 

Unë i mundësoj studentëve të përdorin 
teknologjitë numerike për të dokumentuar të 

mësuarit e tyre 
 

G9 OP 
Përdorimi i të dhënave 
për të përmirësuar të 

mësuarit 

Mësuesit tanë përdorin të dhënat numerike 
rreth studentëve individual për të përmirësuar 

përvojën e tyre të të mësuarit 

Unë përdor të dhënat numerike rreth 
studentëve individual për të përmirësuar 

përvojën e tyre të të mësuarit 
 

G10 OP 
Të vlerësuarit e 

aftësive të zhvilluara 
jashtë shkolle 

Mësuesit tanë vlerësojnë aftësitë numerike që 
studentët kanë zhvilluar jashtë shkolle 

Unë vlerësoj aftësitë numerike që studentët 
kanë zhvilluar jashtë shkolle 

 

 

  



 

              
 

Fusha H: Kompetencat numerike të studentëve 
This area relates to the set of skills, knowledge and attitudes that enable the confident, creative and critical use of digital technologies by students. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

H1 Sjellje e sigurt 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të sigurt në linjë 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të sigurt në linjë 
Në shkollën tonë, unë mësoj si të sillem në 

mënyrë të sigurt në linjë 

H3 Sjellje e përgjegjshme 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të përgjegjshme kur janë në linjë 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të përgjegjshme kur janë në linjë 
Në shkollën tonë, unë mësoj si të sillem në 

mënyrë të përgjegjshme dhe si të respektoj të 
tjerët në linjë 

H4 
Kontrollimi i cilësisë së 

informacionit 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
kontrollojnë nëse informacioni që gjejnë në 

linjë është I besueshëm dhe i saktë 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
kontrollojnë nëse informacioni që gjejnë në 

linjë është I besueshëm dhe i saktë 

Në shkollën tonë, unë mësoj e  të kontrolloj që 
informacioni i gjetur në linjë është i saktë dhe i 

besueshëm 

H6 
Të vlerësuarit e punës 

së të tjerëve 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
vlervsojnë punët e të tjerëve, të gjetura në 

linjë  

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
vlervsojnë punët e të tjerëve, të gjetura në 

linjë  
 

H7 
Të krijuarit e 

përmbajtes numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
krijojnë përmbajtje numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
krijojnë përmbajtje numerike  

H8 
Të mësuarit si të 

komunikohet 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
komunikojnë duke përdorur teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
komunikojnë duke përdorur teknologji 

numerike 
 

H10 OP 
Aftësi numerike nëpër 

subjekte 

Ne sigurojmë që studentët të zhvillojnë aftësitë 
e tyre numerike ndërmjet subjekteve 

Drejtuesit e shkollës sigurojnë që studentët të 
zhvillojnë aftësitë e tyre numerike inter-

disiplinore 

Në shkollën tuaj, unë përdor teknologjitë në 
lëndë të ndryshme 

H11 OP 
Të mësuarit e kodimit 

dhe programimit 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
kodojnë, ose të programojnë 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
kodojnë, ose të programojnë 

Në shkollën tonë, unë mësoj kodim dhe 
programim 

H13 OP 
Të zgjedhurit e 

problemeve teknike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
zgjidhin probleme teknike kur përdorin 

teknologji numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
zgjidhin probleme teknike kur përdorin 

teknologji numerike 
 

 

  



 

              
 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Mosha Mosha 2 Mosha 2 Në cilin Vit  keni lindur? 

Gjinia Gjinia Gjinia Gjinia 

Përvoja e punës 
Duke përfshirë këtë Vit shkollor, sa vite 
eksperiencë keni në edukim në total? 3 

Duke përfshirë këtë Vit shkollor, sa vite 
eksperiencë keni në edukim në total? 3  

Adoptimi i teknologjisë 
Cila përshkruan më mirë përqasjen tuaj në 

përdorimin e teknologjive numerike për 
mësimdhënie dhe të mësuarit? 4 

Cila përshkruan më mirë përqasjen tuaj në 
përdorimin e teknologjive numerike për 

mësimdhënie dhe të mësuarit? 4 
 

Faktor negativ për përdorimin e 
teknologjisë 

A është mësimdhënia dhe të mësuarit me 
teknologji numerike në shkollën tuaj, e ndikar 

negativisht nga faktorët e mëposhtëm? 5 

A është mësimdhënia dhe të mësuarit me 
teknologji numerike në shkollën tuaj, e ndikar 

negativisht nga faktorët e mëposhtëm? 5 

 

Faktorët negativë për përdorimin 
e teknologjisë në shtëpi (Mësimi i 

përzier) 

Të mësuarit e përzier ndikohet negativisht nga 
faktorët e mëposhtëm?6 

Të mësuarit e përzier ndikohet negativisht nga 
faktorët e mëposhtëm? 6 

 

 

2 Nën 25; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 ose më shumë; Preferoj të mos shprehem 
3 Më pak se 1 Vit; 1-2 vite; 3-5 vite; 6-10 vite; 11-15 vite; 16-20 vite; Më shumë se 20 vite; Preferoj të mos shprehem 
4 Filloj të përdor teknologjitë numerike pasi pjesa më e madhe e kolegëve ta ketë bërë; Filloj të përdor teknologjitë numerike në të njëjtën kohë me pjesën më të madhe të kolegëve; 

Kam tendencën që të jem mes përvetësuesve të shpejtë kur shikoj benefite të qarta; Zakonisht jam mes inovatorëve që provojnë teknologji të reja; Preferoj të mos shprehem 
5 Mungesa e fondeve; Pajisje numerike jo të mjaftueshme; Lidhje internet e paqëndrueshme ose e ngadaltë; Kufizimet e hapësirës shkollore; Suport teknik i limituar ose inekzistent; 

Mungesa e kohës për mësuesit; Kompetenca numerike të ulëta të mësuesve; Kompetenca numerike të ulëta të studentëve; Tjetër 
6 Qasje e kufizuar e studentëve në pajisjet dixhitale; Akses i kufizuar i studentëve me akses të besueshëm në internet; Kompetenca e ulët dixhitale e familjeve; Mësuesve u mungon 

koha për të zhvilluar materiale mësimore të përziera; Mësuesve u mungon koha pe u mungon koha për të siguruar feedback për studentët; Vështirësitë në angazhimin e 
studentëve; Vështirësitë në mbështetjen e familjeve / dhe kujdestarëve për të ndihmuar studentët me mësim në distance; Të tjera 

 
  



 

              
 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Faktorët pozitivë për përdorimin 
e teknologjisë në shtëpi (Studime 

të kombinuara) 

Është mësim i përzier, i ndikuar pozitivisht 
nga faktorët e mëposhtëm?8 

Është mësim i përzier, i ndikuar pozitivisht 
nga faktorët e mëposhtëm? 8 

 

Konfidenca në përdorimin e 
teknologjisë 

 
Sa konfident jeni ju në përdorimin e 

teknologjive numerike në fushat e mëposhtme?   

Përgatitja e leksioneve  
Për përgatitjen e leksioneve duke edituar ose 

krijuar një shumëllojshmëri burimesh numerike 
(si prezantim, imazhe, audio, ose video) 9 

 

Të mësuarit e klasës  

Mësimdhënia duke përdorur një 
shumëllojshmëri pajisjes (si tabela elektronike 
interaktive, video projektor), dhe burimesh (si 

kuize, harta mendore, simulacine) 9 

 

Informacion dhe suport  
Për të vlerësuar ose siguruar këshillim, 
informacion dhe suport për studentët9  

Komunikacion  Për të komunikuar me studentët dhe prindrit9  

Përqindja e kohës për 
mësimdhënien dixhitale 

 

Për sa përqind të kohës së mësimdhënies suaj 
keni përdorur teknologji numerike në klase gjatë 

3 muajve të fundit?10 
 

 
 
7 Shkolla ka përvojë në përdorimin e mjediseve të të mësuarit Virtual; Shkolla ka qasje në burimet dixhitale të organizuara mirë në internet; Shkolla ka politikën "Sillni 

pajisjen tuaj"; Mësuesit marrin pjesë në rrjetet profesionale; Mësuesit marrin pjesë në programet e zhvillimit profesional; Mësuesit bashkëpunojnë brenda shkollës për 
përdorimin e teknologjisë dixhitale dhe krijimin e burimeve; Shkolla bashkëpunon me shkolla dhe organizata të tjera; Shkolla ka një strategji dixhitale; Shkolla ka një 
komunikim të mirëorganizuar, të rregullt me familjet dhe / ose kujdestarët; Të tjera 

                   8 Not at all confident; Not confident; A little bit confident; Confident; Very confident; Preferoj të mos shprehem  
9 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Preferoj të mos shprehem 

 
 

 
 

  



 

              
 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Përdorimi i kohës   Sa shpesh bëni praktikoni më poshtë? 

Teknologjia në shkollë 
  

Përdor teknologji në shkollë për punë të 
lidhura me shkollën10 

Teknologjia në shtëpi për punët e 
shkollës 

  
Përdor teknologji në shtëpi për punë të 

lidhura me shkollën10 

Teknologjia jashtë shkolle për të 
mësuarit 

  
Përdor teknologji jashtë shkolle për aktivitete 

mësimore jo të lidhura me shkollën10 

Teknologjia në shtëpi për argëtim 
  

Përdor teknologji në shtëpi për aktivitete 
zbavitëse10 

Pa teknologji jashtë shkolle 
  

Marr pjesë në aktivitete jashtë shkolle në të 
cilat nuk përdoret teknologji10 

 Qasja e studentëve në pajisjet 
jashtë shkollës 

  
A keni mundësi të përdorni pajisjet e dixhitale 
(kompjuter, laptop, tablet, telefon celular) në 

shtëpi?11 
 Njohuri teknike të studentit 

 
  

Kur mësimet zhvillohen në shtëpi me 
teknologjitë dixhitale …12 

 

 

 
 
 
10 Asnjëhere ose shumë rrallë; Të paktën njëherë në muaj, por jo përjavë; Të paktën njëherë në javë, por jo përditë; Deri një orë përditë; Më shumë se një orë përditë; 

Preferoj të mos shprehem 
11 Nuk kam qasje në një pajisje dixhitale për ta përdorur për punën time në shkollë; Kam qasje në një pajisje dixhitale, por nuk është e përshtatshme për t'u përdorur për 

punën time në shkollë; Ekziston një pajisje dixhitale e përbashkët në shtëpi, të cilën mund ta përdor për punën time në shkollë, por nuk është gjithmonë në dispozicion kur 
kam nevojë për të; Ekziston një pajisje dixhitale e përbashkët në shtëpi të cilën mund ta përdor për punën time në shkollë kur kam nevojë për të; Kam qasje në një pajisje 
dixhitale që është e përshtatshme për t'u përdorur për punën time në shkollë  
12Unë e di se si të përdor softuerin / aplikacionet pa ndihmë; Unë kërkoj nga familja ime dhe / ose kujdestari të më ndihmojnë të përdor softuerin / aplikacionet; Kërkoj 

nga miqtë që të më ndihmojnë të përdor softuerin / aplikacionet; Kërkoj nga mësuesit e mi ose shkolla të më ndihmojnë të përdor softuerët / aplikacionet; Unë nuk kam 
këdo që mund të më ndihmojë me softuerin / aplikacionet; Unë nuk kërkoj ndihmë edhe nëse kam nevojë për të; Gjej ndihmë në internet; Kam probleme me lidhjen ne 
internet; Do të dëshiroja të përdor teknologji dixhitale për të pasur më shumë kontakte me studentët e mi; Më janë dhënë informacione se si duhet të përdor pajisje 
digjitale; Eshtë e vështirë të gjesh një hapësirë të qetë kur përdorni pajisje dixhitale për të mësuar; Shpesh jam i hutuar kur përdor pajisje digjitale për të mësuar 

 



 

              
 

Në fund, pikëpamja juaj rreth SELFIE 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Rezultati përgjithshëm 
Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 

10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 
(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 
10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 

(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 
10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 

(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Rekomandoni SELFIE 
Sa e mundur është që të rakomandoni SELFIE 

për një koleg?13 
Sa e mundur është që të rakomandoni SELFIE 

për një koleg?13 
 

Sugjerime për përmirësime 
Si mund të përmirësojmë më tej SELFIE? Për shembull, nëse ndonjë gje e rëndësishme, nuk është përmendur, nuk ka kuptim, ose çdolloj komenti 

tjetër. Ndani idetë tuaja dhe sugjerimet me ne. 

 

 

 

 

13 Aspak e mundshme; Jo shumë e mundshme; Disi e mundshme; Shumë e mundshme; Plotësisht  e mundshme; Preferoj të mos shprehem 

  



 

              
 

  

Pyetësor për shkolla 9-vjeçare dhe të mesme 

 

 

 

 



 

              
 

Fusha A: Lidership 
Kjo fushë ka të bej me rolin e lidershipit në integrimin e teknologjive numerike në shkollë dhe përdorimin e tyre efektiv në praktikat shkollore të 

mësimdhënies dhe të mësuarit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

A1 Strategji numerike 
Në shkollën tonë ne kemi një strategji 

numerike 
Në shkollën tonë ne kemi një strategji 

numerike 
 

A2 
Zhvillimi i strategjisë 

me mësuesit 
Ne zhvillojmë strategjinë numerike të shkollës 

sonë bashkarisht me mësuesit 

Drejtuesit e shkollës përfshijnë mësuesit në 
procesin e zhvillimit të strategjisë numerike të 

shkollës 
 

A3 
Mënyra të reja 
mësimdhënie 

Ne mbështesim mësuesit që të provojnë 
mënyra të reja të mësimdhënies me teknologji 

numerike 

Drejtuesit e shkollës më mbështesin në të 
provuarit e mënyrave të reja për të mësuar me 

teknologji numerike 
 

A4 OP 
Koha për të eksploruar 

mësimdhënien 
numerike 

Në shkollën tonë, mësuesit kanë kohë për të 
eksploruar sesi të përmirësojnë mësimdhënien 

e tyre me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, unë kam kohë për të 
eksploruar sesi të përmirësoj mësimdhënien me 

teknologji numerike 
 

A5 OP 
Rregullat e së drejtës 

së autorit dhe 
licensimit 

Në shkollën tonë, ne alikojmë rregulla për të 
drejtën e autorit dhe licensimin, kur përdorim 

teknologji numerike për të mësuarit dhe 
mësimdhënie 

Në shkollën tonë, ne alikojmë rregulla për të 
drejtën e autorit dhe licensimin, kur përdorim 

teknologji numerike për të mësuarit dhe 
mësimdhënie 

 

 

 

 
1 Kodi përdoret gjithashtu në raportin e shkollës SELFIE 

  



 

              
 

Fusha B: Bashkëpunim dhe Rrjetëzim 
Kjo fushë lidhet me masat që shkollat mund të konsiderojnë për të mbështetur një kulturë bashkëpunimi dhe komunikimi për shkëmbimin e përvojave 

dhe për të mësuar në mënyrë efektive brenda dhe përtej kufijve të organizatës. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

B1 Rishikim i përparimit 
Në shkollën tonë, ne rishikojmë progresin tonë 
në mësimdhënie dhe të mësuarit me teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, ne rishikojmë progresin tonë 
në mësimdhënie dhe të mësuarit me teknologji 

numerike 
 

B2 
Diskutim mbi 
përdorimin e 
teknologjisë 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë avantazhet 
dhe disavantazhet e mësimdhënies dhe të 

mësuarit me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë avantazhet 
dhe disavantazhet e mësimdhënies dhe të 

mësuarit me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë me mësuesit 
rreth avantazheve dhe disavantazheve të 
përdorimit të teknologjive për të mësuarit 

B3  Partneritet 
Në shkollën tone, ne përdorim teknologji 

numerike në partneritetin tonë me organizata 
të tjera 

Në shkollën tone, ne përdorim teknologji 
numerike në partneritetin tonë me organizata 

të tjera 
 

B4 OP 
Sinergji për të 

mësuarit e përzier 

Në shkollën tonë ne bashkëpunojmë me shkolla 
dhe / ose organizata të tjera për të mbështetur 

përdorimin e teknologjive dixhitale 

Në shkollën tonë ne bashkëpunojmë me shkolla 
dhe / ose organizata të tjera për të mbështetur 

përdorimin e teknologjive dixhitale 
 

  



 

              
 

Fusha C: Infrastruktura dhe pajisje 

Kjo fushë ka të bej me të paturin e një infrastrukture të përshtatshme dhe të besueshme (si pajisje, software, burime informacioni, internet, suport teknik, 
ose hapësirë fizike). Këto mund të mundësojnë dhe lehtësojnë mësimdhënien dhe të mësuarit inovator dhe praktika vlerësimi. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

C1 Infrastrukturë 
Në shkollën tonë, infrastruktura numerike 

mbështet të mësuarit dhe mësimdhënien me 
teknologji numerike 

Në shkollën tonë, infrastruktura numerike 
mbështet të mësuarit dhe mësimdhënien me 

teknologji numerike 
 

C2 
Pajisje numerike për 

mësimdhënie 
Në shkollën tonë, ka pajisje numerike që 

përdoren për mësimdhënie 
Në shkollën tonë, ka pajisje numerike për mua 

për tu përdorur në mësimdhënie 
 

C3 Akses internet 
Në shkollën tonë, ka akses në internet për 

mësimdhënie dhe të mësuarit 
Në shkollën tonë, ka akses në internet për 

mësimdhënie dhe të mësuarit 
Në shkollën tonë, unë kam akses në internet 

për të mësuarit 

C5 Suport teknik 
Në shkollën tonë, suporti teknik është i 
disponueshëm në rast problemesh me 

teknologjitë numerike 

Në shkollën tonë, suporti teknik është i 
disponueshëm në rast problemesh me 

teknologjitë numerike 

Në shkollën tonë, mbështetja teknike është e 
disponueshtme kur unë kam probleme me 

teknologjitë 

C7 Mbrojtja e të dhënave 
Në shkollën tonë, ka sisteme për mbrojtjen e 

të dhënave 
Në shkollën tonë, ka sisteme për mbrojtjen e 

të dhënave 
 

C8 
Pajisje numerike për të 

mësuarit 

Në shkollën tonë ka pajisje numerike për 
studentë, nën pronësinë e shkollës dhe që 
studentët mund ti përdorin sipas nevojave 

Në shkollën tonë ka pajisje numerike për 
studentë, nën pronësinë e shkollës dhe që 
studentët mund ti përdorin sipas nevojave 

Në shkollën tonë, ka kompjutera dhe tableta 
për tu përdorur nga unë 

C10 OP 
Pajisjet në pronësi të 

shkollës për studentët 

Në shkollën tonë, ka pajisje portative në 
pronësi dhe menaxhim të shkollës që nxënësit 

mund t'i marrin në shtëpi kur është e 
nevojshme 

Në shkollën tonë, ka pajisje portative në 
pronësi dhe menaxhim të shkollës që nxënësit 

mund t'i marrin në shtëpi kur është e 
nevojshme 

Në shkollën tonë ka pajisje të lëvizshme që unë 
të shkoj në shtëpi kur të jetë e nevojshme 

C11 OP 
NDARJA DIGJITALE: 

masat për të 
identifikuar sfidat 

Në shkollën tonë ne kemi masa për të 
identifikuar sfidat që dalin nga mësimi i përzier, 

në lidhje me nevojat e të nxënit të nxënësve 
dhe sfondin socio-ekonomik. 

Në shkollën tonë ne kemi masa për të 
identifikuar sfidat që dalin nga mësimi i përzier, 

në lidhje me nevojat e të nxënit të nxënësve 
dhe sfondin socio-ekonomik. 

 

C12 OP 

NDARJA DIGJITALE: 
Mbështetje për të 

adresuar sfidat 
 

Në shkollën tonë ne kemi një plan të caktuar 
për të ndihmuar mësuesit të përballen me 

sfidat që dalin nga mësimi i përzier, në lidhje 
me nevojat e të nxënit të nxënësve dhe sfondin 

socio-ekonomik 

Në shkollën tonë ne kemi një plan të caktuar 
për të ndihmuar mësuesit të përballen me 

sfidat që dalin nga mësimi i përzier, në lidhje 
me nevojat e të nxënit të nxënësve dhe sfondin 

socio-ekonomik 

 

  



 

              
 

Fusha C: Infrastruktura dhe pajisje 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

C13 OP Sillni pajisjen tuaj 
Në shkollën tonë, studentët sjellin dhe përdorin 

pajisjet e tyre portabël gjatë mësimdhënies 
Në shkollën tonë, studentët sjellin dhe përdorin 

pajisjet e tyre portabël gjatë mësimdhënies 
Në shkollën tonë, unë mund të sjell dhe përdor 

pajisjet e mia gjatë mësimit 

C14 OP Hapësira fizike 
Në shkollën tonë, hapësira fizike mbështet të 
mësuarin dhe mësimdhënien me teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, hapësira fizike mbështet të 
mësuarin dhe mësimdhënien me teknologji 

numerike 
 

C15 OP Teknologji asisitve 
Në shkollën tonë, studentët që kanë nevojë për 
mbështetje speciale, kanë akses në teknologji 

asisitive. 

Në shkollën tonë, studentët që kanë nevojë për 
mbështetje speciale, kanë akses në teknologji 

asisitive. 
 

C16 OP 
Librari në linjë / 

repozitore 

Në shkollën tonë, ka librari në linjë ose 
repozitore me materiale për të mësuarit dhe 

mësimdhënie 

Në shkollën tonë, ka librari në linjë ose 
repozitore me materiale për të mësuarit dhe 

mësimdhënie 

Në shkollën tonë, ka librari në linjë me 
materiale mësimi për detyrat e mia të shkollës 

  



 

              
 

Fusha D: Zhvillimi vazhdueshëm profesional– Pjesa 1 
Kjo fushë shikon nëse shkolla lehtëson dhe investon në Zhvillimi vazhdueshëm profesional (ZVP) për stafin, në të gjitha nivelet. Ky zhvillim mund të 

mbështesi zhvillimin dhe integrimin e mënyrave të reja të mësimdhënies dhe të mësuarit që përdorin teknologji numerike për të arritur rezultate më të 
mira mësimore. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

D1 Nevojat për ZPV 
Ne diskutojmë me mësuesit tonë nevojat e 
tyre për ZVP, për të mësuarit me teknologji 

numerike 

Drejtuesit e shkollës sonë diskutojnë me ne 
nevojat tona për ZVP rreth mësimdhënies me 

teknologji numerike 
 

D2 Pjesëmarrje në ZPV 
Mësuesit tonë kanë mundësi që të marrin 

pjesë në ZVP për mësimdhënien dhe të 
mësuarit me teknologji numerike 

Unë kam mundësi për të marrë pjesë në ZVP 
për mësimdhënie dhe të mësuarit me 

teknologji numerike 
 

D3 Ndarje e përvojës 

Ne mbështesim mësuesit tonë që të 
shpërndajnë përvojën, brenda komunitetit të 
shkollës, rreth mësimdhënies dhe të mësuarit 

me teknologji numrike 

Drejtuesit e shkollës sonë diskutojnë na 
mbështesin për të ndarë përvojën rreth të 
mësuarit dhe mësimdhënies me teknologji 

numerike, brenda shkollës 

 

 

  



 

              
 

Fusha D:  Zhvillimi vazhdueshëm professional – Pjesa 2 
Answer options: Not at all useful; Not useful; A little bit useful; Useful; Very useful; Did not participate 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

- 
Mësim profesional 

ballë për ballë 
 

Kurse ballë për ballë, seminare, ose konferenca 
jashtë shkolle 

  

- 
Mësim profesional në 

linjë 
 Kurse në linjë, webinar, konferenca në linjë   

- 
Të mësuarit nëpërmjet 

bashkëpunimit 
 

Të mësuarit nga mësues të tjerë, brenda 
shkollës suaj, me bashkëpunim në linjë ose jo. 

  

- 
Të mësuarit nëpërmjet 
rrjeteve profesionale 

 
Të mësuarit nga mësues të tjerë, nëpërmjet 

rrjeteve në linjë të mësuesve, ose 
komuniteteve të praktikës (si eTwinning) 

  

- 
Këshillim/trajnim në 

shtëpi 
 

Trainim ose këshillim në shtëpi, si pjesë e një 
organizimi formal të shkollës 

  

- 
Trajnime të tjera në 

shtëpi 
 

Seksione trainuese të tjera në shtëpi të 
organizuara nga shkolla juaj (si seminare nga 
koordinatori i teknologjive të informacionit, 

ose të vëzhguarit e kolegëve duke dhënë 
mësim) 

  

- Vizitë studimore  
Vizitë studimore (si për shembull në shkolla të 

tjera, biznese, ose organizata) 
  

- 
Programe të 
akredituara 

 
Programe të akredituara (si kurse të shkurtra 

të akredituara, programe diplomimi) 
  

- Mundësi të tjera ZPV  
Mundësi të tjera ZVP të lidhura me 

mësimdhënien dhe të mësuarit me tkenologji 
(specifikoni) 

  

- 
Shembuj të 

aktiviteteve efektive 
ZPV 

 
Kurse ballë për ballë, seminare, ose konferenca 

jashtë shkolle 
  

Pyetje të 
hapura 

 

Mësim profesional 
ballë për ballë 

Ju lutem, jepni një shembull të një aktiviteti ZVP mbi përdorimin pedagogjik të teknologjive 
numerike që ju duket efikas 

  

 



 

              
 

Fusha E: Pedagogjia: Mbështetje dhe Burime 
Kjo fushë ka të bëjë me përgatitjen e përdorimit të teknologjive dixhitale për të mësuar duke azhornuar dhe inovuar praktikat e mësimdhënies dhe të të 

nxënit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

E1 
Burime edukative në 

linjë 

Mësuesit tanë kerkojnë në linjë për burime të 
edukimit numerik 

Mësuesit tanë kerkojnë në linjë për burime të 
edukimit numerik 

 

E2 
Krijimi i burimeve 

numerike 

Mësuesit tanë krijojnë burime numerike që 
mbështesin procesin e tyre të mësimdhënies 

Unë krijoj burime numerike për të mbështetur 
mësimdhënien time 

 

E3 
Përdorimi i 

ambjenteve virtuale të 
të mësuarit 

Mësuesit  aonë përdorin mjedise mësimi 
virtual me nxënësit Unë përdor ambjente virtuale të të mësuarit 

me studentët 

Mësuesit tanë lpërdorin plaftaforma në linjë, 
në të cilat mund të kontribuojmë, për të 

lehtësuar të mësuarin tonë 
 

E4 
Komunikimi me 

komunitetin e shkollës 

Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 
për komunikime që kanë të bëjnë me shkollën 

Unë përdor teknologjitë numerike për 
komunikimet brenda shkolle 

 

E5 OP 
Burime edukative të 

hapura 

Mësuesit tanë përdorin burime edukative të 
hapura Unë përdor burime edukative të hapura  

Pyetje të 
hapura 

 

Teknologji të dobishme 
për mësimdhënie 

 
 

Ju lutem, jepni një shembull të një teknologjie 
numerike (pajisje, software, plataformë, 

burim…) që ju duket specifikisht i dobishëm 
për mësimdhënien 

Ju lutemi jepni një shembull të një teknologjie 
dixhitale (pajisje, softuer, platformë, burim...) 
që ju duket vërtet e dobishme për të mësuar 

 

  



 

              
 

Fusha F: Pedagogjia: Zbatimi në klasë 
Kjo fushë ka të bëjë me zbatimin në klasë të teknologjive dixhitale për të mësuar, duke azhornuar dhe përtërirë praktikat e mësimdhënies dhe mësimit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

F1 
I përshtatur për 

nevojat e studentëve 

Mësuesit tonë përdorin teknologji numerike 
për të përshtatur mësimin e tyre për nevojat e 

studentëve individual 

Përdor teknologjitë digjitale për të përshtatur 
mësimet e mia me nevojat individuale të 

nxënësve 

Në shkollën tonë, mësuesit na japin aktivitete 
të ndryshme për të kryer me teknlogji që i 

përshtaten nevojave tona 

F3 
Për të nxitur 
kreativitetin 

Mësuesit tanë përdorin aktivitete me 
teknologji numerike që mbështesin 

kreativitetin e studentëve 

Unë përdor teknologjitë numerike për të 
forcuar kreativitetin e studentëve 

Në shkollën tonë, unë përdor teknologjitë për 
aktivitete kreative 

 

F4 Përfshirja e studentëve 
Mësuesit tanë krijojnë aktivitete edukative 

numerike që angazhojnë studentët 
Unë krijoj aktivitete numerike të të mësuarit 

që përfshijnë studentë 

Në shkollën tonë, unë jam më aktiv kur 
përdorim teknologji 

 

F5 
Bashkëpunimi i 

studentëve 
Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
për të lehtësuar bashkëpunimin e studentëve 

Unë përdor teknologjitë për të thjeshtësuar 
bashkëpunimin e studentëve 

Në shkollën tonë, ne përdorim teknologjitë për 
punë grupi 

F6 
Projekte ndër-

kurikulare 

Mësuesit tanë angazhojnë studentët që të 
përdorin teknologjitë numerike për projekte 

ndër-disiplinore 

Unë përfshij studentë në përdorimin e 
teknologjisë numerike në projekte inter-

kurikulare 

Në shkollën tonë, ne përdorim teknologjitë për 
projekte që kombinojnë lëndë të ndryshme 

 

 

  



 

              
 

Fusha G: Praktikat e vlerësimit 

Kjo fushë është e lidhur me vlerësimet që shkollat mund të konsiderojnë për të kaluar nga mënyrat tradicionale të vlerësimit, drejt praktikave më 
gjithëpërfshirëse. Këto praktika të personalizuar dhe atuentike të përqëndruara tek studentët që mund të përfshijnë vlerësime të mbështetura nga 

teknologjitë. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

G1 Vlerësimi i aftësive 
Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 

për të vlerësuar aftësitë e studentëve 
Unë përdor teknologjitë numerike për të 

vlerësuar aftësitë e studentëve 
 

G3 Informacion në kohë 
Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 
për ti siguruar këshilla dhe informacion në 

kohë studentëve 

Unë përdor teknologjitë numerike për ti dhënë 
këshillime në kohë studentëve 

Në shkollën tonë, ne përdorim teknologjitë për 
të patur këshillim dhe infomim në kohë, rreth 

të mësuarit tonë 
 

G5 
Vetë-reflektim në 

mësimdhënie 

Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
që lejojnë studentët të reflektojnë rreth të 

mësuarit vetjak 

Unë përdor teknologjitë numerike për të lejuar 
studentët që të reflektojnë mbi të mësuarin e 

tyre 

Në shkollën tonë, unë përdor teknologjitë për 
të kuptuar pikat e mia tëforta dhe të dobëta si 

nxënës 
 

G6 
Komente për 

studentët e tjerë 

Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
për të lejuar studentët për të siguruar këshilla 

rreth punës së studentëve të tjerë 

Unë përdor teknologjitë numerike për të lejuar 
studentët që të sigurojnë mendime dhe 

këshillime  për studentët e tjerë 

Në shkollën tonë, unë përdor teknologjitë për 
të siguruar këshillim dhe informim për 

studentët e tjerë 
 

G7 OP Asistent numerik 
Ne mbështesim mësuesit në përdorimin e 

teknologjive numerike për vlerësimet 

Drejtuesit e shkollës sonë më mbështesin në 
përdorimin e teknologjive numerike për të kryer 

vlerësime 
 

G8 OP 
Dokumentimi i të 

mësuarit 

Mësuesit tanë i mundësojnë studentëve të 
përdorin teknologjitë numerike për të 

dokumentuar të mësuarit e tyre 

Unë i mundësoj studentëve të përdorin 
teknologjitë numerike për të dokumentuar të 

mësuarit e tyre 

Në shkollën tonë, unë përdor teknologjitë për 
të ruajtur të dhënat rreth procesit tim të të 

mësuarit  
 

G9 OP 
Përdorimi i të dhënave 
për të përmirësuar të 

mësuarit 

Mësuesit tanë përdorin të dhënat numerike 
rreth studentëve individual për të përmirësuar 

përvojën e tyre të të mësuarit 

Unë përdor të dhënat numerike rreth 
studentëve individual për të përmirësuar 

përvojën e tyre të të mësuarit 
 

G10 OP 
Të vlerësuarit e 

aftësive të zhvilluara 
jashtë shkolle 

Mësuesit tanë vlerësojnë aftësitë numerike që 
studentët kanë zhvilluar jashtë shkolle 

Unë vlerësoj aftësitë numerike që studentët 
kanë zhvilluar jashtë shkolle 

Mësuesit tanë, vlerësojnë aftësitë numerike që 
unë kam zhvilluar jashtë shkolle 

 

 

  



 

              
 

Fusha H: Kompetencat numerike të studentëve 
This area relates to the set of skills, knowledge and attitudes that enable the confident, creative and critical use of digital technologies by students. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

H1 Sjellje e sigurt 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të sigurt në linjë 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të sigurt në linjë 
Në shkollën tonë, unë mësoj si të sillem në 

mënyrë të sigurt në linjë 

H3 Sjellje e përgjegjshme 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të përgjegjshme kur janë në linjë 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të përgjegjshme kur janë në linjë 
Në shkollën tonë, unë mësoj si të sillem në 

mënyrë të përgjegjshme dhe si të respektoj të 
tjerët në linjë 

H4 
Kontrollimi i cilësisë së 

informacionit 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
kontrollojnë nëse informacioni që gjejnë në 

linjë është I besueshëm dhe i saktë 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
kontrollojnë nëse informacioni që gjejnë në 

linjë është I besueshëm dhe i saktë 

Në shkollën tonë, unë mësoj e  të kontrolloj që 
informacioni i gjetur në linjë është i saktë dhe i 

besueshëm 

H6 
Të vlerësuarit e punës 

së të tjerëve 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
vlervsojnë punët e të tjerëve, të gjetura në 

linjë  

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
vlervsojnë punët e të tjerëve, të gjetura në 

linjë  

Në shkollën tonë, unë mësoj si të përdor 
punën e të tjerëve të gjetur në linjë 

 

H7 
Të krijuarit e 

përmbajtes numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
krijojnë përmbajtje numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
krijojnë përmbajtje numerike 

Në shkollën tonë, unë mësoj si të kriioj 
përmbajtje numerike 

 

H8 
Të mësuarit si të 

komunikohet 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
komunikojnë duke përdorur teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
komunikojnë duke përdorur teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, unë mësoj si të komunikoj 
duke përdorur teknologji 

 

H10 OP 
Aftësi numerike nëpër 

subjekte 

Ne sigurojmë që studentët të zhvillojnë aftësitë 
e tyre numerike ndërmjet subjekteve 

Drejtuesit e shkollës sigurojnë që studentët të 
zhvillojnë aftësitë e tyre numerike inter-

disiplinore 

Në shkollën tuaj, unë përdor teknologjitë në 
lëndë të ndryshme 

H11 OP 
Të mësuarit e kodimit 

dhe programimit 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
kodojnë, ose të programojnë 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
kodojnë, ose të programojnë 

Në shkollën tonë, unë mësoj kodim dhe 
programim 

H13 OP 
Të zgjedhurit e 

problemeve teknike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
zgjidhin probleme teknike kur përdorin 

teknologji numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
zgjidhin probleme teknike kur përdorin 

teknologji numerike 

Në shkollën tonë, unë mësoj si të zgjidh 
probleme teknike kur përdor teknologji 

 

 

  



 

              
 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Mosha Mosha 2 Mosha 2 Në cilin Vit  keni lindur? 

Gjinia Gjinia Gjinia Gjinia 

Përvoja e punës 
Duke përfshirë këtë Vit shkollor, sa vite 
eksperiencë keni në edukim në total? 3 

Duke përfshirë këtë Vit shkollor, sa vite 
eksperiencë keni në edukim në total? 3  

Adoptimi i teknologjisë 
Cila përshkruan më mirë përqasjen tuaj në 

përdorimin e teknologjive numerike për 
mësimdhënie dhe të mësuarit?4 

Cila përshkruan më mirë përqasjen tuaj në 
përdorimin e teknologjive numerike për 

mësimdhënie dhe të mësuarit?4 
 

Faktor negativ për përdorimin e 
teknologjisë 

A është mësimdhënia dhe të mësuarit me 
teknologji numerike në shkollën tuaj, e ndikar 

negativisht nga faktorët e mëposhtëm? 5 

A është mësimdhënia dhe të mësuarit me 
teknologji numerike në shkollën tuaj, e ndikar 

negativisht nga faktorët e mëposhtëm? 5 

 

Faktorët negativë për përdorimin 
e teknologjisë në shtëpi (Mësimi i 

përzier) 

Të mësuarit e përzier ndikohet negativisht nga 
faktorët e mëposhtëm?6 

Të mësuarit e përzier ndikohet negativisht nga 
faktorët e mëposhtëm? 6 

 

 

2 Nën 25; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 ose më shumë; Preferoj të mos shprehem 
3 Më pak se 1 Vit; 1-2 vite; 3-5 vite; 6-10 vite; 11-15 vite; 16-20 vite; Më shumë se 20 vite; Preferoj të mos shprehem 
4 Filloj të përdor teknologjitë numerike pasi pjesa më e madhe e kolegëve ta ketë bërë; Filloj të përdor teknologjitë numerike në të njëjtën kohë me pjesën më të madhe të kolegëve; 

Kam tendencën që të jem mes përvetësuesve të shpejtë kur shikoj benefite të qarta; Zakonisht jam mes inovatorëve që provojnë teknologji të reja; Preferoj të mos shprehem 
5 Mungesa e fondeve; Pajisje numerike jo të mjaftueshme; Lidhje internet e paqëndrueshme ose e ngadaltë; Kufizimet e hapësirës shkollore; Suport teknik i limituar ose inekzistent; 

Mungesa e kohës për mësuesit; Kompetenca numerike të ulëta të mësuesve; Kompetenca numerike të ulëta të studentëve; Tjetër 
6 Qasje e kufizuar e studentëve në pajisjet dixhitale; Akses i kufizuar i studentëve me akses të besueshëm në internet; Kompetenca e ulët dixhitale e familjeve; Mësuesve u mungon 

koha për të zhvilluar materiale mësimore të përziera; Mësuesve u mungon koha pe u mungon koha për të siguruar feedback për studentët; Vështirësitë në angazhimin e 
studentëve; Vështirësitë në mbështetjen e familjeve / dhe kujdestarëve për të ndihmuar studentët me Mësimi i përzier); Të tjera 

 
  



 

              
 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Faktorët pozitivë për përdorimin 
e teknologjisë në shtëpi (Studime 

të kombinuara) 

Është mësim i përzier, i ndikuar pozitivisht 
nga faktorët e mëposhtëm?7 

Është mësim i përzier, i ndikuar pozitivisht 
nga faktorët e mëposhtëm? 7 

 

Konfidenca në përdorimin e 
teknologjisë 

 
Sa konfident jeni ju në përdorimin e 

teknologjive numerike në fushat e mëposhtme?   

Përgatitja e leksioneve  
Për përgatitjen e leksioneve duke edituar ose 

krijuar një shumëllojshmëri burimesh numerike 
(si prezantim, imazhe, audio, ose video) 8 

 

Të mësuarit e klasës  

Mësimdhënia duke përdorur një 
shumëllojshmëri pajisjes (si tabela elektronike 
interaktive, video projektor), dhe burimesh (si 

kuize, harta mendore, simulacine) 8 

 

Informacion dhe suport  
Për të vlerësuar ose siguruar këshillim, 
informacion dhe suport për studentët8  

Komunikacion  Për të komunikuar me studentët dhe prindrit8  

Përqindja e kohës për 
mësimdhënien dixhitale 

 

Për sa përqind të kohës së mësimdhënies suaj 
keni përdorur teknologji numerike në klase gjatë 

3 muajve të fundit?9 
 

 
 
7 Shkolla ka përvojë në përdorimin e mjediseve të të mësuarit Virtual; Shkolla ka qasje në burimet dixhitale të organizuara mirë në internet; Shkolla ka politikën "Sillni 

pajisjen tuaj"; Mësuesit marrin pjesë në rrjetet profesionale; Mësuesit marrin pjesë në programet e zhvillimit profesional; Mësuesit bashkëpunojnë brenda shkollës për 
përdorimin e teknologjisë dixhitale dhe krijimin e burimeve; Shkolla bashkëpunon me shkolla dhe organizata të tjera; Shkolla ka një strategji dixhitale; Shkolla ka një 
komunikim të mirëorganizuar, të rregullt me familjet dhe / ose kujdestarët; Të tjera 

                   8 Not at all confident; Not confident; A little bit confident; Confident; Very confident; Preferoj të mos shprehem  
9 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Preferoj të mos shprehem 

 
 

 
 

  



 

              
 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Përdorimi i kohës   Sa shpesh bëni praktikoni më poshtë? 

Teknologjia në shkollë 
  

Përdor teknologji në shkollë për punë të 
lidhura me shkollën10 

Teknologjia në shtëpi për punët e 
shkollës 

  
Përdor teknologji në shtëpi për punë të 

lidhura me shkollën10 

Teknologjia jashtë shkolle për të 
mësuarit 

  
Përdor teknologji jashtë shkolle për aktivitete 

mësimore jo të lidhura me shkollën10 

Teknologjia në shtëpi për argëtim 
  

Përdor teknologji në shtëpi për aktivitete 
zbavitëse10 

Pa teknologji jashtë shkolle 
  

Marr pjesë në aktivitete jashtë shkolle në të 
cilat nuk përdoret teknologji10 

 Qasja e studentëve në pajisjet 
jashtë shkollës 

  
A keni mundësi të përdorni pajisjet e dixhitale 
(kompjuter, laptop, tablet, telefon celular) në 

shtëpi?11 
 Njohuri teknike të studentit 

 
  

Kur mësimet zhvillohen në shtëpi me 
teknologjitë dixhitale …12 

 

 

 
 
 
11 Asnjëhere ose shumë rrallë; Të paktën njëherë në muaj, por jo përjavë; Të paktën njëherë në javë, por jo përditë; Deri një orë përditë; Më shumë se një orë përditë; 

Preferoj të mos shprehem 
12 Nuk kam qasje në një pajisje dixhitale për ta përdorur për punën time në shkollë; Kam qasje në një pajisje dixhitale, por nuk është e përshtatshme për t'u përdorur për 

punën time në shkollë; Ekziston një pajisje dixhitale e përbashkët në shtëpi, të cilën mund ta përdor për punën time në shkollë, por nuk është gjithmonë në dispozicion kur 
kam nevojë për të; Ekziston një pajisje dixhitale e përbashkët në shtëpi të cilën mund ta përdor për punën time në shkollë kur kam nevojë për të; Kam qasje në një pajisje 
dixhitale që është e përshtatshme për t'u përdorur për punën time në shkollë  
13 Unë e di se si të përdor softuerin / aplikacionet pa ndihmë; Unë kërkoj nga familja ime dhe / ose kujdestari të më ndihmojnë të përdor softuerin / aplikacionet; Kërkoj 

nga miqtë që të më ndihmojnë të përdor softuerin / aplikacionet; Kërkoj nga mësuesit e mi ose shkolla të më ndihmojnë të përdor softuerët / aplikacionet; Unë nuk kam 
këdo që mund të më ndihmojë me softuerin / aplikacionet; Unë nuk kërkoj ndihmë edhe nëse kam nevojë për të; Gjej ndihmë në internet; Kam probleme me lidhjen ne 
internet; Do të dëshiroja të përdor teknologji dixhitale për të pasur më shumë kontakte me studentët e mi; Më janë dhënë informacione se si duhet të përdor pajisje 
digjitale; Eshtë e vështirë të gjesh një hapësirë të qetë kur përdorni pajisje dixhitale për të mësuar; Shpesh jam i hutuar kur përdor pajisje digjitale për të mësuar 

  



 

              
 

Në fund, pikëpamja juaj rreth SELFIE 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Rezultati përgjithshëm 
Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 

10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 
(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 
10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 

(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 
10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 

(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Rekomandoni SELFIE 
Sa e mundur është që të rakomandoni SELFIE 

për një koleg?13 
Sa e mundur është që të rakomandoni SELFIE 

për një koleg?13 
 

Sugjerime për përmirësime 
Si mund të përmirësojmë më tej SELFIE? Për shembull, nëse ndonjë gje e rëndësishme, nuk është përmendur, nuk ka kuptim, ose çdolloj komenti 

tjetër. Ndani idetë tuaja dhe sugjerimet me ne. 

 

 

 

 

13 Aspak e mundshme; Jo shumë e mundshme; Disi e mundshme; Shumë e mundshme; Plotësisht  e mundshme; Preferoj të mos shprehem 

 

  



 

              
 

  

Pyetësor për shkolla të mesme profesionale 

 

 

 

 



 

              
 

Fusha A: Lidership 
Kjo fushë ka të bej me rolin e lidershipit në integrimin e teknologjive numerike në shkollë dhe përdorimin e tyre efektiv në praktikat shkollore të 

mësimdhënies dhe të mësuarit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

A1 Strategji numerike 
Në shkollën tonë ne kemi një strategji 

numerike 
Në shkollën tonë ne kemi një strategji 

numerike 
 

A2 
Zhvillimi i strategjisë 

me mësuesit 
Ne zhvillojmë strategjinë numerike të shkollës 

sonë bashkarisht me mësuesit 

Drejtuesit e shkollës përfshijnë mësuesit në 
procesin e zhvillimit të strategjisë numerike të 

shkollës 
 

A3 
Mënyra të reja 
mësimdhënie 

Ne mbështesim mësuesit që të provojnë 
mënyra të reja të mësimdhënies me teknologji 

numerike 

Drejtuesit e shkollës më mbështesin në të 
provuarit e mënyrave të reja për të mësuar me 

teknologji numerike 
 

A6 
Përfshirja e kompanive 

në strategji 

Në shkollën tonë, kompani me të cilat 
bashkëpunojmë janë të përfshira në procesin e 

zhvillimit të strategjisë numerike të shkollës 

Në shkollën tonë, kompani me të cilat 
bashkëpunojmë janë të përfshira në procesin e 

zhvillimit të strategjisë numerike të shkollës 
 

A4 OP 
Koha për të eksploruar 

mësimdhënien 
numerike 

Në shkollën tonë, mësuesit kanë kohë për të 
eksploruar sesi të përmirësojnë mësimdhënien 

e tyre me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, unë kam kohë për të 
eksploruar sesi të përmirësoj mësimdhënien me 

teknologji numerike 
 

A5 OP 
Rregullat e së drejtës 

së autorit dhe 
licensimit 

Në shkollën tonë, ne alikojmë rregulla për të 
drejtën e autorit dhe licensimin, kur përdorim 

teknologji numerike për të mësuarit dhe 
mësimdhënie 

Në shkollën tonë, ne alikojmë rregulla për të 
drejtën e autorit dhe licensimin, kur përdorim 

teknologji numerike për të mësuarit dhe 
mësimdhënie 

 

 

 

 
1 Kodi përdoret gjithashtu në raportin e shkollës SELFIE 

  



 

              
 

Fusha B: Bashkëpunim dhe Rrjetëzim 
Kjo fushë lidhet me masat që shkollat mund të konsiderojnë për të mbështetur një kulturë bashkëpunimi dhe komunikimi për shkëmbimin e përvojave 

dhe për të mësuar në mënyrë efektive brenda dhe përtej kufijve të organizatës. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

B1 Rishikim i përparimit 
Në shkollën tonë, ne rishikojmë progresin tonë 
në mësimdhënie dhe të mësuarit me teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, ne rishikojmë progresin tonë 
në mësimdhënie dhe të mësuarit me teknologji 

numerike 
 

B2 
Diskutim mbi 
përdorimin e 
teknologjisë 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë avantazhet 
dhe disavantazhet e mësimdhënies dhe të 

mësuarit me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë avantazhet 
dhe disavantazhet e mësimdhënies dhe të 

mësuarit me teknologji numerike 

Në shkollën tonë, ne diskutojmë me mësuesit 
rreth avantazheve dhe disavantazheve të 
përdorimit të teknologjive për të mësuarit 

B3  Partneritet 
Në shkollën tone, ne përdorim teknologji 

numerike në partneritetin tonë me organizata 
të tjera 

Në shkollën tone, ne përdorim teknologji 
numerike në partneritetin tonë me organizata 

të tjera 
 

B4 OP 
Sinergji për të 

mësuarit e përzier 

Në shkollën tonë ne bashkëpunojmë me shkolla 
dhe / ose organizata të tjera për të mbështetur 

përdorimin e teknologjive dixhitale 

Në shkollën tonë ne bashkëpunojmë me shkolla 
dhe / ose organizata të tjera për të mbështetur 

përdorimin e teknologjive dixhitale 
 

  



 

              
 

Fusha C: Infrastruktura dhe pajisje 

Kjo fushë ka të bej me të paturin e një infrastrukture të përshtatshme dhe të besueshme (si pajisje, software, burime informacioni, internet, suport teknik, 
ose hapësirë fizike). Këto mund të mundësojnë dhe lehtësojnë mësimdhënien dhe të mësuarit inovator dhe praktika vlerësimi. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

C1 Infrastrukturë 
Në shkollën tonë, infrastruktura numerike 

mbështet të mësuarit dhe mësimdhënien me 
teknologji numerike 

Në shkollën tonë, infrastruktura numerike 
mbështet të mësuarit dhe mësimdhënien me 

teknologji numerike 
 

C2 
Pajisje numerike për 

mësimdhënie 
Në shkollën tonë, ka pajisje numerike që 

përdoren për mësimdhënie 
Në shkollën tonë, ka pajisje numerike për mua 

për tu përdorur në mësimdhënie 
 

C3 Akses internet 
Në shkollën tonë, ka akses në internet për 

mësimdhënie dhe të mësuarit 
Në shkollën tonë, ka akses në internet për 

mësimdhënie dhe të mësuarit 
Në shkollën tonë, unë kam akses në internet 

për të mësuarit 

C5 Suport teknik 
Në shkollën tonë, suporti teknik është i 
disponueshëm në rast problemesh me 

teknologjitë numerike 

Në shkollën tonë, suporti teknik është i 
disponueshëm në rast problemesh me 

teknologjitë numerike 

Në shkollën tonë, mbështetja teknike është e 
disponueshtme kur unë kam probleme me 

teknologjitë 

C7 Mbrojtja e të dhënave 
Në shkollën tonë, ka sisteme për mbrojtjen e 

të dhënave 
Në shkollën tonë, ka sisteme për mbrojtjen e 

të dhënave 
 

C8 
Pajisje numerike për të 

mësuarit 

Në shkollën tonë ka pajisje numerike për 
studentë, nën pronësinë e shkollës dhe që 
studentët mund ti përdorin sipas nevojave 

Në shkollën tonë ka pajisje numerike për 
studentë, nën pronësinë e shkollës dhe që 
studentët mund ti përdorin sipas nevojave 

Në shkollën tonë, ka kompjutera dhe tableta 
për tu përdorur nga unë 

C17 
Bazë të dhënash e 

siguruesve të 
trajnimeve 

Në shkollën tonë, studentët kanë akses në një 
bazë të dhënash me sigurues trainimesh 

Në shkollën tonë, studentët kanë akses në një 
bazë të dhënash me sigurues trainimesh 

Në shkollën tonë, unë kam akses në një bazë të 
dhënash të përbërë nga kompani që sigurojnë 

stazhe dhe mundapprenticeshipssi të tjera 
trainimi 

C10 OP 
Pajisjet në pronësi të 

shkollës për studentët 

Në shkollën tonë, ka pajisje portative në 
pronësi dhe menaxhim të shkollës që nxënësit 

mund t'i marrin në shtëpi kur është e 
nevojshme 

Në shkollën tonë, ka pajisje portative në 
pronësi dhe menaxhim të shkollës që nxënësit 

mund t'i marrin në shtëpi kur është e 
nevojshme 

Në shkollën tonë ka pajisje të lëvizshme që unë 
të shkoj në shtëpi kur të jetë e nevojshme 

C11 OP 
NDARJA DIGJITALE: 

masat për të 
identifikuar sfidat 

Në shkollën tonë ne kemi masa për të 
identifikuar sfidat që dalin nga mësimi i përzier, 

në lidhje me nevojat e të nxënit të nxënësve 
dhe sfondin socio-ekonomik. 

Në shkollën tonë ne kemi masa për të 
identifikuar sfidat që dalin nga mësimi i përzier, 

në lidhje me nevojat e të nxënit të nxënësve 
dhe sfondin socio-ekonomik. 

 

  



 

              
 

Fusha C: Infrastruktura dhe pajisje 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

C12 OP 

NDARJA DIGJITALE: 
Mbështetje për të 

adresuar sfidat 
 

Në shkollën tonë ne kemi një plan të caktuar 
për të ndihmuar mësuesit të përballen me 

sfidat që dalin nga mësimi i përzier, në lidhje 
me nevojat e të nxënit të nxënësve dhe sfondin 

socio-ekonomik 

Në shkollën tonë ne kemi një plan të caktuar 
për të ndihmuar mësuesit të përballen me 

sfidat që dalin nga mësimi i përzier, në lidhje 
me nevojat e të nxënit të nxënësve dhe sfondin 

socio-ekonomik 

 

C13 OP Sillni pajisjen tuaj 
Në shkollën tonë, studentët sjellin dhe përdorin 

pajisjet e tyre portabël gjatë mësimdhënies 
Në shkollën tonë, studentët sjellin dhe përdorin 

pajisjet e tyre portabël gjatë mësimdhënies 
Në shkollën tonë, unë mund të sjell dhe përdor 

pajisjet e mia gjatë mësimit 

C14 OP Hapësira fizike 
Në shkollën tonë, hapësira fizike mbështet të 
mësuarin dhe mësimdhënien me teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, hapësira fizike mbështet të 
mësuarin dhe mësimdhënien me teknologji 

numerike 
 

C15 OP Teknologji asisitve 
Në shkollën tonë, studentët që kanë nevojë për 
mbështetje speciale, kanë akses në teknologji 

asisitive. 

Në shkollën tonë, studentët që kanë nevojë për 
mbështetje speciale, kanë akses në teknologji 

asisitive. 
 

C16 OP 
Librari në linjë / 

repozitore 

Në shkollën tonë, ka librari në linjë ose 
repozitore me materiale për të mësuarit dhe 

mësimdhënie 

Në shkollën tonë, ka librari në linjë ose 
repozitore me materiale për të mësuarit dhe 

mësimdhënie 

Në shkollën tonë, ka librari në linjë me 
materiale mësimi për detyrat e mia të shkollës 

  



 

              
 

Fusha D: Zhvillimi vazhdueshëm profesional– Pjesa 1 
Kjo fushë shikon nëse shkolla lehtëson dhe investon në Zhvillimi vazhdueshëm profesional (ZVP) për stafin, në të gjitha nivelet. Ky zhvillim mund të 

mbështesi zhvillimin dhe integrimin e mënyrave të reja të mësimdhënies dhe të mësuarit që përdorin teknologji numerike për të arritur rezultate më të 
mira mësimore. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

D1 Nevojat për ZPV 
Ne diskutojmë me mësuesit tonë nevojat e 
tyre për ZVP, për të mësuarit me teknologji 

numerike 

Drejtuesit e shkollës sonë diskutojnë me ne 
nevojat tona për ZVP rreth mësimdhënies me 

teknologji numerike 
 

D2 Pjesëmarrje në ZPV 
Mësuesit tonë kanë mundësi që të marrin 

pjesë në ZVP për mësimdhënien dhe të 
mësuarit me teknologji numerike 

Unë kam mundësi për të marrë pjesë në ZVP 
për mësimdhënie dhe të mësuarit me 

teknologji numerike 
 

D3 Ndarje e përvojës 

Ne mbështesim mësuesit tonë që të 
shpërndajnë përvojën, brenda komunitetit të 
shkollës, rreth mësimdhënies dhe të mësuarit 

me teknologji numrike 

Drejtuesit e shkollës sonë diskutojnë na 
mbështesin për të ndarë përvojën rreth të 
mësuarit dhe mësimdhënies me teknologji 

numerike, brenda shkollës 

 

D4 
Mundësi për ZPV 

 

Mësuesit tonë kanë mundësi që të marrin 
pjesë në ZVP për  teknologji numerike, 

specifike për subjektet e tyre 
 

Unë kam mundësi për të marrë pjesë në ZVP 
rreth përdorimit të teknologjive numerike, 

specifike për lëndët që unë jap 
 

 

 

  



 

              
 

Fusha D:  Zhvillimi vazhdueshëm professional – Pjesa 2 
Answer options: Not at all useful; Not useful; A little bit useful; Useful; Very useful; Did not participate 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

- 
Mësim profesional 

ballë për ballë 
 

Kurse ballë për ballë, seminare, ose konferenca 
jashtë shkolle 

  

- 
Mësim profesional në 

linjë 
 Kurse në linjë, webinar, konferenca në linjë   

- 
Të mësuarit nëpërmjet 

bashkëpunimit 
 

Të mësuarit nga mësues të tjerë, brenda 
shkollës suaj, me bashkëpunim në linjë ose jo. 

  

- 
Të mësuarit nëpërmjet 
rrjeteve profesionale 

 
Të mësuarit nga mësues të tjerë, nëpërmjet 

rrjeteve në linjë të mësuesve, ose 
komuniteteve të praktikës (si eTwinning) 

  

- 
Këshillim/trajnim në 

shtëpi 
 

Trainim ose këshillim në shtëpi, si pjesë e një 
organizimi formal të shkollës 

  

- 
Trajnime të tjera në 

shtëpi 
 

Seksione trainuese të tjera në shtëpi të 
organizuara nga shkolla juaj (si seminare nga 
koordinatori i teknologjive të informacionit, 

ose të vëzhguarit e kolegëve duke dhënë 
mësim) 

  

- Vizitë studimore  
Vizitë studimore (si për shembull në shkolla të 

tjera, biznese, ose organizata) 
  

- 
Programe të 
akredituara 

 
Programe të akredituara (si kurse të shkurtra 

të akredituara, programe diplomimi) 
  

- Mundësi të tjera ZPV  
Mundësi të tjera ZVP të lidhura me 

mësimdhënien dhe të mësuarit me tkenologji 
(specifikoni) 

  

- 
Shembuj të 

aktiviteteve efektive 
ZPV 

 
Kurse ballë për ballë, seminare, ose konferenca 

jashtë shkolle 
  

Pyetje të 
hapura 

 

Mësim profesional 
ballë për ballë 

Ju lutem, jepni një shembull të një aktiviteti ZVP mbi përdorimin pedagogjik të teknologjive 
numerike që ju duket efikas 

  

 



 

              
 

Fusha E: Pedagogjia: Mbështetje dhe Burime 
Kjo fushë ka të bëjë me përgatitjen e përdorimit të teknologjive dixhitale për të mësuar duke azhornuar dhe inovuar praktikat e mësimdhënies dhe të të 

nxënit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

E1 
Burime edukative në 

linjë 

Mësuesit tanë kerkojnë në linjë për burime të 
edukimit numerik 

Mësuesit tanë kerkojnë në linjë për burime të 
edukimit numerik 

 

E2 
Krijimi i burimeve 

numerike 

Mësuesit tanë krijojnë burime numerike që 
mbështesin procesin e tyre të mësimdhënies 

Unë krijoj burime numerike për të mbështetur 
mësimdhënien time 

 

E3 
Përdorimi i 

ambjenteve virtuale të 
të mësuarit 

Mësuesit  aonë përdorin mjedise mësimi 
virtual me nxënësit Unë përdor ambjente virtuale të të mësuarit 

me studentët 

Mësuesit tanë lpërdorin plaftaforma në linjë, 
në të cilat mund të kontribuojmë, për të 

lehtësuar të mësuarin tonë 
 

E4 
Komunikimi me 

komunitetin e shkollës 

Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 
për komunikime që kanë të bëjnë me shkollën 

Unë përdor teknologjitë numerike për 
komunikimet brenda shkolle 

 

E5 OP 
Burime edukative të 

hapura 

Mësuesit tanë përdorin burime edukative të 
hapura Unë përdor burime edukative të hapura  

Pyetje të 
hapura 

 

Teknologji të dobishme 
për mësimdhënie 

 
 

Ju lutem, jepni një shembull të një teknologjie 
numerike (pajisje, software, plataformë, 

burim…) që ju duket specifikisht i dobishëm 
për mësimdhënien 

Ju lutemi jepni një shembull të një teknologjie 
dixhitale (pajisje, softuer, platformë, burim...) 
që ju duket vërtet e dobishme për të mësuar 

 

  



 

              
 

Fusha F: Pedagogjia: Zbatimi në klasë 
Kjo fushë ka të bëjë me zbatimin në klasë të teknologjive dixhitale për të mësuar, duke azhornuar dhe përtërirë praktikat e mësimdhënies dhe mësimit. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

F1 
I përshtatur për 

nevojat e studentëve 

Mësuesit tonë përdorin teknologji numerike 
për të përshtatur mësimin e tyre për nevojat e 

studentëve individual 

Përdor teknologjitë digjitale për të përshtatur 
mësimet e mia me nevojat individuale të 

nxënësve 

Në shkollën tonë, mësuesit na japin aktivitete 
të ndryshme për të kryer me teknlogji që i 

përshtaten nevojave tona 

F3 
Për të nxitur 
kreativitetin 

Mësuesit tanë përdorin aktivitete me 
teknologji numerike që mbështesin 

kreativitetin e studentëve 

Unë përdor teknologjitë numerike për të 
forcuar kreativitetin e studentëve 

Në shkollën tonë, unë përdor teknologjitë për 
aktivitete kreative 

 

F4 Përfshirja e studentëve 
Mësuesit tanë krijojnë aktivitete edukative 

numerike që angazhojnë studentët 
Unë krijoj aktivitete numerike të të mësuarit 

që përfshijnë studentë 

Në shkollën tonë, unë jam më aktiv kur 
përdorim teknologji 

 

F5 
Bashkëpunimi i 

studentëve 
Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
për të lehtësuar bashkëpunimin e studentëve 

Unë përdor teknologjitë për të thjeshtësuar 
bashkëpunimin e studentëve 

Në shkollën tonë, ne përdorim teknologjitë për 
punë grupi 

F6 
Projekte ndër-

kurikulare 

Mësuesit tanë angazhojnë studentët që të 
përdorin teknologjitë numerike për projekte 

ndër-disiplinore 

Unë përfshij studentë në përdorimin e 
teknologjisë numerike në projekte inter-

kurikulare 

Në shkollën tonë, ne përdorim teknologjitë për 
projekte që kombinojnë lëndë të ndryshme 

 

F12 OP Career guidance 
Në shkollën tonë, ne përdorim teknologji për 

këshillim kariere 
Në shkollën tonë, ne përdorim teknologji për 

këshillim kariere 
Në shkollën tonë, ne përdorim teknologji për 

këshillim kariere 

 

  



 

              
 

Fusha G: Praktikat e vlerësimit 

Kjo fushë është e lidhur me vlerësimet që shkollat mund të konsiderojnë për të kaluar nga mënyrat tradicionale të vlerësimit, drejt praktikave më 
gjithëpërfshirëse. Këto praktika të personalizuar dhe atuentike të përqëndruara tek studentët që mund të përfshijnë vlerësime të mbështetura nga 

teknologjitë. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

G1 Vlerësimi i aftësive 
Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 

për të vlerësuar aftësitë e studentëve 
Unë përdor teknologjitë numerike për të 

vlerësuar aftësitë e studentëve 

Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 
për të vlerësuar aftësitë e studentëve 

 

G3 Informacion në kohë 
Mësuesit tanë përdorin teknologji numerike 
për ti siguruar këshilla dhe informacion në 

kohë studentëve 

Unë përdor teknologjitë numerike për ti dhënë 
këshillime në kohë studentëve 

Në shkollën tonë, ne përdorim teknologjitë për 
të patur këshillim dhe infomim në kohë, rreth 

të mësuarit tonë 
 

G5 
Vetë-reflektim në 

mësimdhënie 

Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
që lejojnë studentët të reflektojnë rreth të 

mësuarit vetjak 

Unë përdor teknologjitë numerike për të lejuar 
studentët që të reflektojnë mbi të mësuarin e 

tyre 

Në shkollën tonë, unë përdor teknologjitë për 
të kuptuar pikat e mia tëforta dhe të dobëta si 

nxënës 
 

G6 
Komente për 

studentët e tjerë 

Mësuesit tanë përdorin teknologjitë numerike 
për të lejuar studentët për të siguruar këshilla 

rreth punës së studentëve të tjerë 

Unë përdor teknologjitë numerike për të lejuar 
studentët që të sigurojnë mendime dhe 

këshillime  për studentët e tjerë 

Në shkollën tonë, unë përdor teknologjitë për 
të siguruar këshillim dhe informim për 

studentët e tjerë 
 

G7 OP Asistent numerik 
Ne mbështesim mësuesit në përdorimin e 

teknologjive numerike për vlerësimet 

Drejtuesit e shkollës sonë më mbështesin në 
përdorimin e teknologjive numerike për të kryer 

vlerësime 
 

G8 OP 
Dokumentimi i të 

mësuarit 

Mësuesit tanë i mundësojnë studentëve të 
përdorin teknologjitë numerike për të 

dokumentuar të mësuarit e tyre 

Unë i mundësoj studentëve të përdorin 
teknologjitë numerike për të dokumentuar të 

mësuarit e tyre 

Në shkollën tonë, unë përdor teknologjitë 
numerike për të mbajtur dhe ruajtur çfarë kam 

mësuar, lidhur me gjërat e rëndësishme në 
fushën time të studimit 

 

G9 OP 
Përdorimi i të dhënave 
për të përmirësuar të 

mësuarit 

Mësuesit tanë përdorin të dhënat numerike 
rreth studentëve individual për të përmirësuar 

përvojën e tyre të të mësuarit 

Unë përdor të dhënat numerike rreth 
studentëve individual për të përmirësuar 

përvojën e tyre të të mësuarit 
 

G10 OP 
Të vlerësuarit e 

aftësive të zhvilluara 
jashtë shkolle 

Mësuesit tanë vlerësojnë aftësitë numerike që 
studentët kanë zhvilluar jashtë shkolle 

Unë vlerësoj aftësitë numerike që studentët 
kanë zhvilluar jashtë shkolle 

Mësuesit tanë, vlerësojnë aftësitë numerike që 
unë kam zhvilluar jashtë shkolle 

 

 



 

              
 

 

Fusha H: Kompetencat numerike të studentëve 
This area relates to the set of skills, knowledge and attitudes that enable the confident, creative and critical use of digital technologies by students. 

Opsionet e përgjigjes: shkallë me pesë pika dhe "nuk aplikohet" (N/A) 

Kodi i 
artikullit1 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

H1 Sjellje e sigurt 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të sigurt në linjë 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të sigurt në linjë 
Në shkollën tonë, unë mësoj si të sillem në 

mënyrë të sigurt në linjë 

H3 Sjellje e përgjegjshme 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të përgjegjshme kur janë në linjë 
Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të sillen 

në mënyrë të përgjegjshme kur janë në linjë 
Në shkollën tonë, unë mësoj si të sillem në 

mënyrë të përgjegjshme dhe si të respektoj të 
tjerët në linjë 

H4 
Kontrollimi i cilësisë së 

informacionit 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
kontrollojnë nëse informacioni që gjejnë në 

linjë është I besueshëm dhe i saktë 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
kontrollojnë nëse informacioni që gjejnë në 

linjë është I besueshëm dhe i saktë 

Në shkollën tonë, unë mësoj e  të kontrolloj që 
informacioni i gjetur në linjë është i saktë dhe i 

besueshëm 

H6 
Të vlerësuarit e punës 

së të tjerëve 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
vlervsojnë punët e të tjerëve, të gjetura në 

linjë  

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
vlervsojnë punët e të tjerëve, të gjetura në 

linjë  

Në shkollën tonë, unë mësoj si të përdor 
punën e të tjerëve të gjetur në linjë 

 

H7 
Të krijuarit e 

përmbajtes numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
krijojnë përmbajtje numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
krijojnë përmbajtje numerike 

Në shkollën tonë, unë mësoj si të kriioj 
përmbajtje numerike 

 

H8 
Të mësuarit si të 

komunikohet 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
komunikojnë duke përdorur teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
komunikojnë duke përdorur teknologji 

numerike 

Në shkollën tonë, unë mësoj si të komunikoj 
duke përdorur teknologji 

 

H10 OP 
Aftësi numerike nëpër 

subjekte 

Ne sigurojmë që studentët të zhvillojnë aftësitë 
e tyre numerike ndërmjet subjekteve 

Drejtuesit e shkollës sigurojnë që studentët të 
zhvillojnë aftësitë e tyre numerike inter-

disiplinore 

Në shkollën tuaj, unë përdor teknologjitë në 
lëndë të ndryshme 

H11 OP 
Të mësuarit e kodimit 

dhe programimit 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
kodojnë, ose të programojnë 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
kodojnë, ose të programojnë 

Në shkollën tonë, unë mësoj kodim dhe 
programim 

H13 OP 
Të zgjedhurit e 

problemeve teknike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
zgjidhin probleme teknike kur përdorin 

teknologji numerike 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë si të 
zgjidhin probleme teknike kur përdorin 

teknologji numerike 

Në shkollën tonë, unë mësoj si të zgjidh 
probleme teknike kur përdor teknologji 

 

H15 OP 
Aftësi për kualifikime 

profesionale 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
zhvillojnë aftësi numerike të lidhura me 

kualifikimet e tyre profesionale 

Në shkollën tonë, studentët mësojnë të 
zhvillojnë aftësi numerike të lidhura me 

kualifikimet e tyre profesionale 

Në shkollën tonë, unë zhvilloj aftësi specifike 
numerike për fushën time të studimit 

 



 

              
 

 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Mosha Mosha 2 Mosha 2 Në cilin Vit  keni lindur? 

Gjinia Gjinia Gjinia Gjinia 

Përvoja e punës 
Duke përfshirë këtë Vit shkollor, sa vite 
eksperiencë keni në edukim në total? 3 

Duke përfshirë këtë Vit shkollor, sa vite 
eksperiencë keni në edukim në total? 3  

Adoptimi i teknologjisë 
Cila përshkruan më mirë përqasjen tuaj në 

përdorimin e teknologjive numerike për 
mësimdhënie dhe të mësuarit? 4 

Cila përshkruan më mirë përqasjen tuaj në 
përdorimin e teknologjive numerike për 

mësimdhënie dhe të mësuarit? 4 
 

Faktor negativ për përdorimin e 
teknologjisë 

A është mësimdhënia dhe të mësuarit me 
teknologji numerike në shkollën tuaj, e ndikar 

negativisht nga faktorët e mëposhtëm? 5 

A është mësimdhënia dhe të mësuarit me 
teknologji numerike në shkollën tuaj, e ndikar 

negativisht nga faktorët e mëposhtëm? 5 
 

Faktorët negativë për përdorimin 
e teknologjisë në shtëpi (Mësimi i 

përzier) 

Të mësuarit e përzier ndikohet negativisht nga 
faktorët e mëposhtëm?6 

Të mësuarit e përzier ndikohet negativisht nga 
faktorët e mëposhtëm? 6 

 

 

2 Nën 25; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 ose më shumë; Preferoj të mos shprehem 
3 Më pak se 1 Vit; 1-2 vite; 3-5 vite; 6-10 vite; 11-15 vite; 16-20 vite; Më shumë se 20 vite; Preferoj të mos shprehem 
4 Filloj të përdor teknologjitë numerike pasi pjesa më e madhe e kolegëve ta ketë bërë; Filloj të përdor teknologjitë numerike në të njëjtën kohë me pjesën më të madhe të kolegëve; 

Kam tendencën që të jem mes përvetësuesve të shpejtë kur shikoj benefite të qarta; Zakonisht jam mes inovatorëve që provojnë teknologji të reja; Preferoj të mos shprehem 
5 Mungesa e fondeve; Pajisje numerike jo të mjaftueshme; Lidhje internet e paqëndrueshme ose e ngadaltë; Kufizimet e hapësirës shkollore; Suport teknik i limituar ose inekzistent; 

Mungesa e kohës për mësuesit; Kompetenca numerike të ulëta të mësuesve; Kompetenca numerike të ulëta të studentëve; Tjetër 
6 Qasje e kufizuar e studentëve në pajisjet dixhitale; Akses i kufizuar i studentëve me akses të besueshëm në internet; Kompetenca e ulët dixhitale e familjeve; Mësuesve u mungon 

koha për të zhvilluar materiale mësimore të përziera; Mësuesve u mungon koha pe u mungon koha për të siguruar feedback për studentët; Vështirësitë në angazhimin e 
studentëve; Vështirësitë në mbështetjen e familjeve / dhe kujdestarëve për të ndihmuar studentët me mësim në distance; Të tjera 

 
 

 

 



 

              
 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Faktorët pozitivë për përdorimin 
e teknologjisë në shtëpi (Studime 

të kombinuara) 

Është mësim i përzier, i ndikuar pozitivisht 
nga faktorët e mëposhtëm?7 

Është mësim i përzier, i ndikuar pozitivisht 
nga faktorët e mëposhtëm? 7 

 

Konfidenca në përdorimin e 
teknologjisë 

 
Sa konfident jeni ju në përdorimin e 

teknologjive numerike në fushat e mëposhtme?   

Përgatitja e leksioneve  
Për përgatitjen e leksioneve duke edituar ose 

krijuar një shumëllojshmëri burimesh numerike 
(si prezantim, imazhe, audio, ose video) 8 

 

Të mësuarit e klasës  

Mësimdhënia duke përdorur një 
shumëllojshmëri pajisjes (si tabela elektronike 
interaktive, video projektor), dhe burimesh (si 

kuize, harta mendore, simulacine) 8 

 

Informacion dhe suport  
Për të vlerësuar ose siguruar këshillim, 
informacion dhe suport për studentët8  

Komunikacion  Për të komunikuar me studentët dhe prindrit8  

Përqindja e kohës për 
mësimdhënien dixhitale 

 

Për sa përqind të kohës së mësimdhënies suaj 
keni përdorur teknologji numerike në klase gjatë 

3 muajve të fundit?9 
 

 
 
7Shkolla ka përvojë në përdorimin e mjediseve të të mësuarit Virtual; Shkolla ka qasje në burimet dixhitale të organizuara mirë në internet; Shkolla ka politikën "Sillni 

pajisjen tuaj"; Mësuesit marrin pjesë në rrjetet profesionale; Mësuesit marrin pjesë në programet e zhvillimit profesional; Mësuesit bashkëpunojnë brenda shkollës për 
përdorimin e teknologjisë dixhitale dhe krijimin e burimeve; Shkolla bashkëpunon me shkolla dhe organizata të tjera; Shkolla ka një strategji dixhitale; Shkolla ka një 
komunikim të mirëorganizuar, të rregullt me familjet dhe / ose kujdestarët; Të tjera 

                 8 Not at all confident; Not confident; A little bit confident; Confident; Very confident; Preferoj të mos shprehem  
9 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Preferoj të mos shprehem 

 
 

 
 

  



 

              
 

Pak rreth jush 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Përdorimi i kohës   Sa shpesh bëni praktikoni më poshtë? 

Teknologjia në shkollë 
  

Përdor teknologji në shkollë për punë të 
lidhura me shkollën10 

Teknologjia në shtëpi për punët e 
shkollës 

  
Përdor teknologji në shtëpi për punë të 

lidhura me shkollën10 

Teknologjia jashtë shkolle për të 
mësuarit 

  
Përdor teknologji jashtë shkolle për aktivitete 

mësimore jo të lidhura me shkollën10 

Teknologjia në shtëpi për argëtim 
  

Përdor teknologji në shtëpi për aktivitete 
zbavitëse10 

Pa teknologji jashtë shkolle 
  

Marr pjesë në aktivitete jashtë shkolle në të 
cilat nuk përdoret teknologji10 

 Qasja e studentëve në pajisjet 
jashtë shkollës 

  
A keni mundësi të përdorni pajisjet e dixhitale 
(kompjuter, laptop, tablet, telefon celular) në 

shtëpi?11 
 Njohuri teknike të studentit 

 
  

Kur mësimet zhvillohen në shtëpi me 
teknologjitë dixhitale …12 

 

 

 
 
 
10 Asnjëhere ose shumë rrallë; Të paktën njëherë në muaj, por jo përjavë; Të paktën njëherë në javë, por jo përditë; Deri një orë përditë; Më shumë se një orë përditë; 

Preferoj të mos shprehem 
11 Nuk kam qasje në një pajisje dixhitale për ta përdorur për punën time në shkollë; Kam qasje në një pajisje dixhitale, por nuk është e përshtatshme për t'u përdorur për 

punën time në shkollë; Ekziston një pajisje dixhitale e përbashkët në shtëpi, të cilën mund ta përdor për punën time në shkollë, por nuk është gjithmonë në dispozicion kur 
kam nevojë për të; Ekziston një pajisje dixhitale e përbashkët në shtëpi të cilën mund ta përdor për punën time në shkollë kur kam nevojë për të; Kam qasje në një pajisje 
dixhitale që është e përshtatshme për t'u përdorur për punën time në shkollë  
12 Unë e di se si të përdor softuerin / aplikacionet pa ndihmë; Unë kërkoj nga familja ime dhe / ose kujdestari të më ndihmojnë të përdor softuerin / aplikacionet; Kërkoj 

nga miqtë që të më ndihmojnë të përdor softuerin / aplikacionet; Kërkoj nga mësuesit e mi ose shkolla të më ndihmojnë të përdor softuerët / aplikacionet; Unë nuk kam 
këdo që mund të më ndihmojë me softuerin / aplikacionet; Unë nuk kërkoj ndihmë edhe nëse kam nevojë për të; Gjej ndihmë në internet; Kam probleme me lidhjen ne 
internet; Do të dëshiroja të përdor teknologji dixhitale për të pasur më shumë kontakte me studentët e mi; Më janë dhënë informacione se si duhet të përdor pajisje 
digjitale; Eshtë e vështirë të gjesh një hapësirë të qetë kur përdorni pajisje dixhitale për të mësuar; Shpesh jam i hutuar kur përdor pajisje digjitale për të mësuar 

  



 

              
 

Në fund, pikëpamja juaj rreth SELFIE 

Titulli i artikullit DREJTUES SHKOLLE MËSUES STUDENT 

Rezultati përgjithshëm 
Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 

10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 
(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 
10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 

(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Nëse do të vlerësonit SELFIE. Sa do ti jepni nga 
10?  1 (vlera më e vogel e aplikueshme), 10 

(vlera më e lartë e aplikueshme) 

Rekomandoni SELFIE 
Sa e mundur është që të rakomandoni SELFIE 

për një koleg?13 
Sa e mundur është që të rakomandoni SELFIE 

për një koleg?13 
 

Sugjerime për përmirësime 
Si mund të përmirësojmë më tej SELFIE? Për shembull, nëse ndonjë gje e rëndësishme, nuk është përmendur, nuk ka kuptim, ose çdolloj komenti 

tjetër. Ndani idetë tuaja dhe sugjerimet me ne. 

 

 

 

 

13 Aspak e mundshme; Jo shumë e mundshme; Disi e mundshme; Shumë e mundshme; Plotësisht  e mundshme; Preferoj të mos shprehem 

 

  



 

              
 

  

 


