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Mirëseardhje e ngrohtë!



Mësimi Virtual Bashkëpunues

Projektimi i rastit “Hands on”




• Programi Erasmus+: 

Ngritja e Kapaciteteve në 
Arsimin e Lartë

• Projekti i përbashkët në 
Shqipëri – Kohëzgjatja: 24 
muaj, 

15.01.2020 – 14.01.2022

• 1 vit zgjatje e dhënë për 
shkak të COVID19 deri 
14.01.2023Online: www.valeu-x.eu

Hyrje e shkurtër në VALEU-X 

http://www.valeu-x.eu/


1. Kërkoni në internet për : www.slido.com

2. Futni kodin e ngjarjes!

3. Prisni derisa të fillojë prezantuesi

warmup

Përdorimi me laptop

http://www.slido.com/


Open the 
camera

Përdorimi nga Smartphone



2. QR-Code 
(Telefon) 

1. Kodi i ngjarjes
(Laptop) 



• Dizajni i studimit të rastit

• Të nxënit e vendosur me raste realiste dhe detyra të strukturuara

• E-Tutoring

• Koncepti i mbështetjes pedagogjike të 

profesionalizuar

• Platforma Teknike

• Mjete për të punuar së bashku në bashkëpunim

• Mësimi i Analitikëve

• Mbështetja e reagimeve formuese me të dhënat e nxënësve

Mësimi Virtual Bashkëpunues

Schoop, Clauss, & Safavi (2020)
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• Objektivat mësimore:

• Formimi i kompetencave të veta në fushën e punës ekipore, 
menaxhimit të konflikteve, bashkëpunimit dhe komunikimit.

• Kompetenca profesionale në fushën e modeleve të biznesit, 
dixhitalizimit dhe burimeve njerëzore.

• Misioni:

• Zhvilloni një ide biznesi fillestare me fokus në fushën e 
ekoturizmit në Shqipëri 

• Jini krijues dhe mendoni jashtë kutisë, duke përfshirë një model 
biznesi në platformë 

• Përpunoni një plan financiar, duke përfshirë përdorimin e parave 
të çmimit për të sjellë në jetë start-upin tuaj 

• Paraqitni idenë tuaj më 15 qershor 2022 për 10 minuta dhe 
përgatituni t'u përgjigjeni pyetjeve për 5 minuta më pas 

Moduli shembullor VCL



Moduli shembullor VCL - Detyrat



• Detyra A1.1 – Marrëveshja në grup

• Gjetja e një terreni të përbashkët pune 

• Vendosja e parimeve dhe qëllimeve për ekipin

• Detyra A1.2 – Familiarizimi me MS Teams

• Eksplorimi i mundësive në platformë

• Detyra A1.3 – Njihuni me E-Tutorin

• Prezantimi i ekipit dhe skuadres 

• Vendosja e pritshmërive për fazën e ardhshme 

VCL Faza 1 – Fillimi 



VCL – Rolet

Menaxheri i 
Projektit

Raportuesi 
i Projektit 

Hulumtuesit

Meneaxher i 
Marrëdhënie

ve me 
Publikun

70% Punojnë mbi detyrat / 
30% Detyra specifike të Rolit

100% Punojnë mbi detyrat 



Detyrat e Menaxherit te Projektit: 

• Krijimi i planeve javore të projektit

• Përzgjedhja e një programi të përshtatshëm për krijimin e 
planit të projektit

• Caktimi i detyrave

• Planifikimi i takimeve të ekipit

• Personi kontaktues për E-Tutors dhe ekspertë

• Ndarjen e përafërsisht 70% e pjesës së punës

Vlerësimi:

• 70% e lidhur me përmbajtjen; 30% e lidhur me rolin

VCL – Roli: Menaxher



VCL – Misioni

Studentë nga 8 
institucione të 

ndryshme

Synohet 100 - 120 
studentë 

pjesëmarrës

Programe të 
ndryshme studimi 

të përfshira

6 – 8 anëtarë për 
ekip

Nisja në javën e 
parë të majit

Detyra 
ndërkulturore dhe 

ndërdisiplinore

Kohëzgjatja prej 6 
javësh e mbushur 

me detyra 
komplekse

E-Tutor 
Ndërkombëtarë 
Tandem/ Tripel



(Illustration: Freepik from www.Flaticon.com)

Pyetje?

Questions?



Reflektimi i njohurive

Kontrolloni njohuritë tuaja të marra gjatë 
prezantimit

• Futuni në Slido.com 

• Futni emrin tuaj

• Prisni të fillojë kuizi

… do të jeni ju fituesi ?



• Formoni grupe prej 4-6 personash dhe uluni në një nga 
tavolinat me materialin e përgatitur (stilolapsa dhe letra)

• Ky grup do të jetë ekipi juaj për të dyja detyrat e seminarit

Seminar – Detyra



• Ekipi juaj dhe ju jeni akademikë/profesorë në sektorin e Arsimit të Lartë.

• Ju keni rënë dakord tashmë të ofroni së bashku një VCL semestrin e ardhshëm.

• Por ju duhet të krijoni një model të ri rasti për partneritetin.

• Ju tashmë e dini se do të jeni partnerë me kryetarin e WIIM të TU Dresden për një VCL të 
përbashkët.

Prandaj, ju keni planifikuar një takim për të ofruar ide për të trajtuar pyetjet e mëposhtme 
kritike.

Vendosni për çdo pyetje dhe qëndroni në kornizën e ngushtë kohore.

Seminari – Detyrat



1. Cilat institucione janë të përfshira dhe në çfarë pozicioni gjatë VCL? [3 min] 

2. Nga cilat fusha janë studentët? [2 min] 

3. Sa studentë duhet/duhet të ndjekin nga secili institucion? [3 min] 

4. Për sa kohë duhet të vazhdojë VCL? 1 muaj, 2 muaj, një semestër të tërë? [5 min] 

5. Cila duhet të jetë tema e VCL? Një konkurs Start-Up, një projekt në një kompani, projekt nga shteti etj. [8 min]

6. Cila do të ishte një zgjidhje e mirë për temën? [4 min]

7. Sa studentë duhet të formojnë një ekip? [4 m]

8. Cilat role ekipi janë të nevojshme? [6 min]

9. Në cilat blloqe detyrash mund të ndahet tema? [15 min]

10. Cila mund të jetë një axhendë e përafërt për VCL? [10 min]

Seminari – pyetje për të trajtuar



• Për seancën e ardhshme të hedhjes së ideve, keni vendosur të prezantoni rolet për të krijuar një mjedis më 
produktiv.

• Çdo rol duhet të merret vetëm nga një person. Mbani në mend se nuk ka hierarki brenda ekipit dhe të gjithë 
janë përgjegjës për një rezultat produktiv

• Filloni punën tuaj në grup duke caktuar këto role

Seminari – Rolet e ekipit

Kohëmbajtës
Përgjegjës, që koha i 
përmbahet afërsisht 
afateve kohore për 

pyetje

Prezantues
Do të prezantojë rezultatet 

e ekipit në fund të 
seminarit

Akademik shembullor
Zgjedh temën/subjektin për VCL 

nga ky person, që i përshtatet 
profilit të kreut WIIM



Poster

Institucionet e 
përfshira dhe rolet e 

tyre

Fusha e studimev

Numri i studentëve 
pjesëmarrës

Hapësira kohore e VCL

Studentët për ekip

Rolet për ekip

Blloqet e detyrave dhe axhenda e përafërt

Tema e VCL dhe Cover Story

Design Posteri 



1. Prezantoni rezultatet tuaja në një prezantim 5 minuta para plenumit

2. Mundohuni të përqendroheni në elementët më ikonikë

3. Tregoni për pengesën më të madhe që keni hasur gjatë seancës dhe si e keni 
zgjidhur atë

4. Jini të përgatitur për komente dhe pyetje nga audienca

Prezantimi i rezultateve



Fillimi

30-45 min – Punë në grup



Pushim deri në 11:50



Faleminderit për 
pjesëmarrjen tuaj aktive !! 



Mësimi Virtual Bashkëpunues

Platforma Teknike dhe Analitikët e të Mësuarit 

(Social).




• Dizajni i studimit të rastit

• Të nxënit e vendosur me raste realiste dhe detyra të strukturuara

• E-Tutoring

• Koncepti i mbështetjes pedagogjike të 

profesionalizuar

• Platforma Teknike

• Mjete për të punuar së bashku në bashkëpunim

• Mësimi i Analitikëve

• Mbështetja e reagimeve formuese me të dhënat e nxënësve

Sfondi - Dimensionet e dizenjimit të VLC 

Schoop, Clauss, & Safavi (2020)
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“Universitetet: mendoni se çfarë pune mund të marrin studentët tuaj nëse 
ndjekin lëndët tuaja.“ (Coyne, 2008)

Sfondi – Nevoja e Virtualit

Zhvendosja nga puna e prodhimit në "punën e diturisë"

Shpërndarja e punës në distanca të mëdha gjeografike

Rëndësia në rritje e punës nga shtëpia

Rritja e punëtorit nomad që dobëson marrëdhëniet midis punëdhënësve dhe 
punëmarrësve

Zhvendosja nga hierarkitë vertikale tradicionale në ekipet vetë-menaxhuese

Perez-Sabater et al. (2015)



• Nxitni shkëmbimin ndërkombëtar duke bashkuar studentët vendas dhe jashtë 

vendit me një çmim të përballueshëm

• Rrjetet sociale lejojnë pjesëmarrjen aktive në proceset e të mësuarit në grup 

virtual, gjë që rrit ndjeshëm suksesin e të mësuarit në krahasim me pritjen 

passive

• TIK moderne mundëson cilësime më fleksibël, interaktive, tërheqëse dhe 

miqësore për përdoruesit e shkëmbimit virtual.

• Bashkëpunimet virtuale ndërkombëtare mund të përmblidhen nën termin 

mobilitet virtuale

“Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit (TIK) për të marrë të 
njëjtat përfitime që do të kishte me mobilitetet fizike, por pa nevojën për të 

udhëtuar” 

Sfondi – Nevoja e Virtualit

van Schaik (2019)

Davies and Merchant (2009)



Sa përvojë keni me modulet e shkëmbimit 
virtual/mobilitet virtuale?

Votoni në slido.com me #1069370

Sfondi – Nevoja e Virtualit



Platformat Teknike

Kërkesat për përmirësim të moduleve të mobiliteteve virtuale:

Altmann (2019)



Funksione të dobishme teknike

• Struktura e lëndës (grupe, 
ekipe, kanale, skeda, 
regjistrim)

• Menaxhimi i 
kohës/detyrave (Detyrat, 
Kalendari, Bordi Kanban)

• Menaxhimi i të dhënave 
(Skedari i të dhënave, ndarja 
dhe redaktimi)

• Komunikimi (tekst, audio, 
video, ndarja e ekranit)

• Aksesueshmëria në celular

Konsideroni dhe mundësoni 
lehtësinë e përdorimit

Platformat Teknike



Platformat Teknike

Studimi mbi Platformën Teknike - Fillimi

Preferencat për ofrimin e përmbajtjes 
varen nga niveli i përvojës

Elementi i hyrjes Rëndësia e të 
anketuarit

Funksionet e platformës 93%

Struktura e platformës 73%

Shembuj aplikimi 47%

Vlera e shtuar e platformës 30%

Konfigurime 30%

Koha për eksplorim 17%

Privatësia e të dhënave 13%

50%

22%

7%

21%

Selection Selection + Overview
Overview Detailed

Lenk et al. (2020)

Perzgjedhja Perzgjedhja + Vështrim i 
përgjithshëm

Vështrim i 
përgjithshëm

I Detajuar



Platformat Teknike



• Vlerësimi formativ shpesh varet nga interpretimi subjektiv, "i butë" i 
vëzhguesve të e-tutorëve dhe mbikëqyrësve.

 fletë e standardizuar e vëzhgimit për të mbështetur dhe objektivizuar 
vlerësimin e tyre 

• Vlerësimi kërkon kualifikim profesional për e-tutorët dhe mbikëqyrësit dhe 
përvojën e mëparshme Procesi intensiv i burimeve, hapësira aktuale e e-
tutorëve për monitorim të njëkohshëm është maksimumi katër grupe

Proceset e të nxënit dhe rezultatet e të nxënit duhet të përmirësohen 
nga tregues sasiorë "të vështirë", fiks, automatikisht të matshëm, 
tregues sasior

“Analitika e të mësuarit është matja, mbledhja, analiza dhe raportimi i të 
dhënave rreth nxënësve dhe konteksteve të tyre, për qëllime të të kuptuarit 

dhe optimizimit të të nxënit dhe mjediseve në të cilat ndodh.” 
 

(Social) Analitikët e të 
Mësuarit

Lenk (2018)

SoLAR (Society for Learning Analytics Research)



(Social) Analitikët e të 
Mësuarit

Objektivat Njohja e vështirësive (p.sh., pasiviteti, konflikti) në një fazë të hershme

Reduktimi i ngarkesës së e-tutorëve dhe mbikëqyrësve

Mundësimi i përmirësimit përmes matjes

Rritja e objektivitetit të vlerësimit formues

Vendosni krahasueshmërinë

Në dhomën virtuale të dhëna domethënëse mbi aktivitetet e përdoruesve, 
ndërveprimet e tyre me përmbajtjen mësimore si dhe ndërveprimet ndërmjet njëri-
tjetrit duhet të identifikohen, regjistrohen, përpunohen dhe vihen në dispozicion 
në një formë të kuptueshme.



(Social) Analitikët e të Mësuarit- Dashboard



Futuni tek slido.com me #1705257

Kontrolli I njohurive




Pyetje




Seminar në Grupe




Dizenjoni një koncept teknik të hyrjes për dizajnin tuaj të VCL. 

Diskutoni dhe merrni parasysh faktorët e mëposhtëm :

• Kombinimi i metodave të ndryshme të mësimdhënies p.sh.:

• sinkron dhe asinkron

• vetë-studim, udhërrëfyes/tutor dhe lektor

• E detyrueshme dhe fakultative

• Materiale të ndryshme mësimore

• Funksionet përkatëse dhe qendrore të notave

• Nivele të ndryshme të njohurive

• Kur janë të disponueshme llogaritë (të përqendruara sipas universitetit, kursit specifik)

Seminar – Mbajtja Teknike e Studentëve



Prezantoni 
rezultatet 

tuaja




Si mund të duket një strukturë brenda platformës teknike për lëndën 
tuaj VCL? Pse mendoni se kjo strukturë është e përshtatshme dhe ku mund të 
ketë anët negative? (rezultati juaj nuk duhet (por mund) të ndërtohet në një 
platformë reale)

Temat e mundshme për të menduar dhe diskutuar rreth:

• Si të organizohen grupet e studentëve dhe hapësira e punës në grup? (p.sh., çfarë është e 
standardizuar dhe fleksibël)

• Si të kontaktojmë studentët beqarë, grupet dhe të gjithë klasën? (p.sh., njoftimet)

• Si të caktoni detyra dhe të ndani rezultatet e detyrave brenda platformës? 

Përdorni elemente dhe funksione si :

Seminar – Vendosja e platformës teknike

• Grupet/Ekipet • Detyrat/ Kalendari/ Bordi Kanban

• Kanalet • Mesazhe/ Tematika/ Video thirrje

• Mjetet (Wiki, dashboard, panelet, ...) • Regjistrimi i të dhënave (Struktura)/ Lidhja e të 
dhënave

• Direktivat/ Butonat • Regjistrimi i lëndës



Çfarë potencialesh dhe rreziqesh/sfidash shihni për përdorimin e analitikës 
së të mësuarit (social)? Si mund të adresohen rreziqet/sfidat për t'i parandaluar 
ato paraprakisht?

Mendoni dhe diskutoni se si dhe cilët elementë të SLA mund të jenë të dobishëm për 
edukatorët dhe nxënësit?

• Çfarë informacioni mund të jetë interesant për mësuesit dhe për studentët? 

• Cili informacion (matës) do t'ju mbështeste gjatë komenteve dhe vlerësimit të grupeve?

• Si mund të prezantohen matësit brenda platformës për studentët dhe edukatorët?

Seminar - (Social) Analitikët e të Mësuarit





Faleminderit
… dhe jini gati për përvojën e ardhshme të Eksperiencës së Mobilitetit Virtual
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