
Lojë edukative
Material – aktivitet hyrës
Pyetje të problemit
Sfidë
Kuis ose anketë onlajn
Diskutim në forum 

MËSIM CILËSOR NË DISTANCË

Mësimi cilësor në distancë i ndërlidhë komunikimin sinkron (orë në distancë) dhe aktivitetet asinkrone (para/pas orës
në distancë). 

                       Gjatë komunikimit sinkron, mësimdhënësi dhe nxënësit janë të pranishëm në vendin e njëjtë dhe mund 
                       të komunikojnë në kohë reale. 
                        
                       Gjatë komunikimit asinkron, nxënësi mund të punojë në detyrat e dhëna nga mësimdhënësi, në kohën
                       që i përgjigjet atij, ndërsa komunikimi mund të zhvillohet përmes veglave për bisedë, forum, etj. 

Përfaqësimi i komunikimit sinkron dhe asinkron në mësimin onlajn varet nga: 
            mosha e nxënësve 
            aftësimi i tyre për përdorimin e teknologjisë, 
            mënyra e realizimit të mësimit para se të kalohet në mësimin onlajn. 

Para fillimit të orës (aktivitete asinkrone):

Sigurim të informacioneve dhe njohurive të
mjaftueshme në mënyrë që të realizohet me sukses
vetë ora në distancë
Aktivitete të mëvetësishme që nxënësit mund të
vendosin se kur do t’i realizojnë, por nuk do të duhet
të marrin më shumë se 10-15 minuta 

Link i jashtëm
Skedar
Video
Përzgjedhje
Kuis
Forum 

Çka? Si?

Gjatë orës (aktivitete sinkrone):

Sesion ose grup bashkëveprues i sesioneve të
përkufizuara paraprakisht, nëse nxënësit punojnë në
grupe duke përdorur komunikim sinkron përmes
MS Teams

Pjesa hyrëse (~5 minuta): njohje e nxënësve me qëllimet mësimore, mënyrën e arritjes së të njëjtave, nxitje të
interesit dhe motivimit për pjesëmarrje aktive.

Pjesa kryesore (15-20 minuta në arsimin fillor dhe 20-25 minuta në arsimin e mesëm): arritje të qëllimeve
mësimore me nxënësit përmes diskutimit për aktivitetet asinkrone dhe/ose njoftimit të nxënësve me
përmbajtjen mësimore përmes prezantimit të shkurtër ose videos dhe aktiviteteve bashkëvepruese.

Pjesa përfundimtare (5-10 minuta): pasqyrë e asaj që është punuar në orë, nxitje të nxënësve që t’i veçojnë
elementet më të rëndësishme në mënyrë të mëvetësishme dhe të bëjnë reflektim të nxënies së tyre.

Forma dhe metoda të nxënies dhe mësimdhënies në mësimin në distancë

Vëzhgim, hulumtim dhe
eksperiment
„Thyes të akullit“ dhe aktivitete për të
bërë pauza mentale
Video-mësim 

Diskutim
Debat
Nxënie përmes lojës (Lojëfikim)
Metodë e zgjidhjes së problemeve
Nxënie përmes projektit 

Hulumtim në temë të caktuar
Zgjidhje të problemit jorutinor
Punë në projekt
Detyrë e shtëpisë
Nxënie me karakteristikë të lojës
Kuis, test
Diskutim në forum 

Pas përfundimit të orës (aktivitete asinkrone):

Reflektim për qëllimet dhe përmbajtje mësimore, por
në format asinkron
Kontrollim të asaj që është kuptuar dhe pyetje të
papërgjigjura shtesë që nxënësit i kanë parashtruar
përmes veglës për Bisedë
Dërgim të materialeve për nxënie
Përkujtim të obligimeve për orën e radhës
Evidentim të aktiviteteve individuale dhe arritjeve të
nxënësve dhe dhënie të informacioneve kthyese 

Link i jashtëm
Skedar
Kuis
Përzgjedhje
Detyrë
Forum
Informacion kthyes 

Çka? Si?

Udhëzuesi i plotë për metodikën e mësimit në distancë në arsimin fillor dhe të mesëm është i arritshëm në këtë link.

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Udh%C3%ABzues-p%C3%ABr-metodik%C3%ABn-e-m%C3%ABsimit-n%C3%AB-distanc%C3%AB-n%C3%AB-shkoll%C3%ABn-fillore-dhe-t%C3%AB-mesme-1.pdf

