
SI TË ARRIHET DERI TE INICIATIVAT
DHE AKSIONET E SUKSESSHME TË

NXËNËSVE PËRMES PLATFORMAVE
PËR NXËNIE NË DISTANCË?

Çfarë janë iniciativat
e nxënësve?

Aktivitete jashtëshkollore që kanë për qëllimin
nxitjen dhe arritjen e ndryshimit pozitiv në
mjedisin.

Përpilimi dhe zbatimi i aksioneve, në pjesën më të madhe, duhet të jetë i iniciuar
dhe udhëhequr nga nxënësit.

Nëse aksionet janë më të ndërlikuara, nevojitet të përfshihen edhe faktorë të
tjerë (p.sh. prindër, institucione shtetërore, sektori privat, organizata civile, etj.).

Procesi i planifikimit, organizimit dhe realizimit të aksioneve është tërësisht i
përshtatshëm për zbatim në distancë përmes përdorimit të veglave digjitale për
komunikim dhe punë.

Hapa për realizimin e suksesshëm të
iniciativës/aksionit të nxënësve në distancë

Planifikim të aksioneve në distancë:

Përzgjedhje të platform-ës/ave në të cilën/cilat do të zhvillohet komunikimi

Diskutime virtuale për sfidat me të cilat përballen nxënësit në përditshmërinë e
tyre dhe idetë për zgjidhje potenciale

dhe/ose

Anketa elektronike mes nxënësve dhe/ose anëtarëve të bashkësisë

Evidentim të konstatimeve nga takimet përgatitore në dosje virtuale, të kapshme
për të gjithë pjesëmarrësit e përfshirë përmes grupit të përbashkët për
komunikim 
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Përpunim i pyetësorit onlajn me të cilin nxënësit do t’i përfaqësojnë idetë e tyre
para bashkënxënësve, por edhe bashkësisë më të gjerë

Vlerësimit të resurseve të nevojshme njerëzore, materiale dhe financiare që
nevojiten për zbatimin e aksionit

Përpunim të kornizës kohore për zbatimin e aksionit dhe ndarje të
detyrimeve/roleve

Evidentim të planeve dhe vlerësimeve të përpunuara në dosje të shpërndara
virtuale 

Përgatitje për organizimin e aksioneve:

Planifikim të resurseve të nevojshme përmes:
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Prezantim të argumentuar të zgjidhjeve të parashikuara para vendimmarrësve
përmes takimeve virtuale

Përpunim të produkteve digjitale (p.sh. video, prezantime, infografikë, afishe) dhe
promovim të tyre

Përzgjedhje përkatëse të veglave digjitale për zbatimin e aksionit të nxënësve
(rrjete sociale, vegla për peticione onlajn, etj.)

Komunikim me përfaqësues të mediave dhe shpërndarje të informacioneve për
opinionin më të gjerë

Përfaqësim para palëve të prekura relevante:

Zbatim të aksionit të nxënësve në distancë:
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Udhëzuesi i plotë për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore përmes platformave për mësim në distancë në arsimin
fillor është i arritshëm në këtë link.

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/UDH%C3%8BZUES-P%C3%8BR-REALIZIMIN-E-AKTIVITETEVE-JASHT%C3%8BSHKOLLORE-P%C3%8BRMES-PLATFORMAVE-P%C3%8BR-NX%C3%8BNIE-N%C3%8B-DISTANC%C3%8B-N%C3%8B-ARSIMIN-FILLOR-1.pdf

