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PERCEPTIMI I STAFIT AKADEMIK PËR SFIDAT DHE PËRFITIMET E MËSIMIT ONLINE

1. Hyrje
Tradicionalisht, arsimi i lartë në Kosovë është ofruar në formë fizike. Metoda mbizotëruese e
mësimdhënies përfshin ligjërata fizike nga mësimdhënësi me ndihmën e mjeteve teknologjike
sikurse projektor, e për fusha specifike, edhe përdorimin e teknologjisë informative. Institucionet e arsimit të lartë, kanë të vendosura platforma elektronike për menaxhimin e procesit mësimor të cilat mundësojnë ndërveprimin në mes të mësimdhënësve dhe studentëve në aspektin e
mësimit dhe vlerësimeve. Platformat, ndër të tjera, mundësojnë edhe shkëmbimin e materialeve
mësimore si dhe ngarkimin e punimeve dhe detyrave nga ana e studentëve. Mirëpo, përfitimet
e platformave elektronike në Kosovë nuk janë shfrytëzuar plotësisht nga ana e institucioneve,
sidomos për mësimin online, sikurse sinkron apo asinkron.
Në aspektin strategjik, mësimi online nuk është një temë e rëndësishme e agjendës shtetërore
për zhvillimin e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë. Mësimdhënësit n ë formë individuale
prezantojnë forma kreative të mësimdhënies dhe vlerësimit përmes teknologjisë, mirëpo jo në
kuadër të një planifikimi i cili promovohet në mënyrë sistematike në mesin e stafit akademik nga
menaxhmenti i institucioneve. Në raste të izoluara, forma të mësimit online përfshijnë mbajtjen
e ligjëratave në distancë nga ligjërues mysafir ndërkombëtarë.
Mësimi online në Kosovë si formë e përhapur e mësimdhënies është zbatuar vetëm me rastin
e shpërthimit të pandemisë COVID-19. Institucionet e arsimit të lartë arritën të transformojnë
shpejtë mësimin fizik në atë online përmes përdorimit të platformave të ndryshme elektronike,
sikurse Google Meet. Institucionet kanë vlerësuar individualisht, se mësimi online ishte i efektshëm. Përmes mekanizmave të sigurimit të cilësisë, shumica prej tyre vlerësuan se mësimi online ka plotësuar kërkesat e procesit mësimor. U raportua se nuk ka pasur humbje domethënëse
të orëve të mësimit dhe se pjesëmarrja e studentëve në klasat online ishte e lartë.
Ani pse në shikim të parë, organizimi dhe mbajtja e mësimit online duket se është realizuar me
sukses, një vlerësim më i thellë se si pandemia COVID-19 ka ndikuar në institucionet e arsimit
të lartë ka munguar. Andaj, përmes këtij punimi synohet të analizohet se si aktorë të ndryshëm
të arsimit të lartë e perceptojnë efektivitetin e mësimit online, përkatësisht si mësimdhënësit e
perceptojnë ndikimin e mësimit online në arsimin e lartë në Kosovë, dhe si i perceptojnë sfidat
dhe përfitimet e mësimit online.
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Mësimi online ka afektuar të gjithë fushat e arsimit të lartë, megjithatë ky punim fokusohet më
së shumti në fushën e mësimdhënies. Për këtë qëllim është realizuar një pyetësor me stafin akademik të institucioneve të arsimit të lartë në të cilin kanë marrë pjesë rreth 280 mësimdhënës
(Universiteti i Prishtinës 105; Universiteti i Prizrenit 13; Universiteti i Pejës 15; Universiteti i Gjakovës 18; Universiteti i Mitrovicës 18; Universiteti i Gjilanit 5; Fakulteti i Studimeve Islame 8;
Kolegji AAB 94). Gjithashtu, janë analizuar praktikat e vendeve perëndimore për të identifikuar
shembuj të suksesshëm të cilët mund të përdoren si udhëzues në të ardhmen për tu përballur
me sfida të ngjashme.
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2. Organizimi dhe
mbajtja e mësimit
online
Transformimi i mësimdhënies gjatë kohës së pandemisë në arsimin e lartë në Kosovë përfshiu
mësimin online sinkron apo në kohë reale. Sipas literaturës, mësimi sinkron është online, apo
mësim në distancë, që bazohet në ndërveprimet në kohë reale ndërmjet studentëve dhe mësimdhënësit, ndërsa mësimi asinkron ndodh përmes platformave online pa ndërveprime në kohë
reale (Bryson & Andres, 2020). Platforma më e përdorur gjatë mësimit online nga institucionet e
arsimit të lartë në Kosovë ishte Google Meet, pasuar nga platforma të tjera sikurse Zoom, Moodle, Coursera, Edx, etj. (QAINT, 2021).
Ndryshimi i shpejtë i mësimit, nga fizik në atë online, fillimisht vuri në pah sfida në lidhje me qasjen në platformat elektronike dhe përdorimin e tyre nga stafi akademik dhe nga studentët. Në
këtë drejtim, institucionet vunë në dispozicion zyra të veçanta për të mbështetur stafin akademik
dhe studentët rreth problemeve në lidhje me qasjen apo përdorimin e platformave elektronike.
Në shumë raste, institucionet kanë përgatitur edhe udhëzime përmes videove për mënyrën e
përdorimit të platformave elektronike. Në bazë të pyetësorit të realizuar me stafin akademik,
rreth 88% prej tyre janë deklaruar se ata kanë pranuar udhëzime të mjaftueshme, me shkrim
apo përmes videove, për mënyrën e përdorimit të platformave elektronike për mësimin online.
Gjithashtu, në bazë të pyetësorit mund të thuhet se shumica e stafit akademik të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë janë mjaft të kënaqur me mbajtjen dhe organizimin e mësimit
online. Mbi 80% të mësimdhënësve të anketuar, janë pajtuar se institucionet e arsimit të lartë
kanë pasur infrastrukturën e nevojshme teknologjike për të mundësuar fillimin e mësimit online
në mënyrë të efektshme.
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1.93%
30.69%
Pajtohem
plotësisht

50.08%

Institucioni jonë ka pasur
infrastrukturë teknologjike
në dispozicion për të
mundësuar fillimin e mësimit
online në mënyrë
të efektshme

Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

4.31%

Nuk pajtohem

12.99%
Neutral

Sa i përket monitorimit të mësimit online, strukturat menaxhuese të IAL-ve, sikurse rektori,
pro rektorët për mësim, dekanët dhe Zyra e Cilësisë, kanë monitoruar mbajtjen e ligjëratave
dhe ushtrimeve në formën online (QAINT, 2021). Një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga mësimdhënësit, ku më shumë se 80% prej tyre kanë deklaruar se mbajtja e mësimit online është
monitoruar dhe vlerësuar rregullisht nga menaxhmenti i institucionit të tyre.

1.20%
41.39%
Pajtohem
plotësisht

43.20%

Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

Mbajtja e mësimit online
është monitoruar dhe
vlerësuar rregullisht nga
menaxhmenti i institucionit

2.50%

Nuk pajtohem

11.71%
Neutral
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Në lidhje me sigurimin e brendshëm të cilësisë, institucionet e arsimit të latë në Kosovë kanë
bërë adaptime të nevojshme me qëllim që karakteristikat e mësimit online të reflektohen në
procedurat e sigurimit të cilësisë. Ndryshimet nuk kanë përfshirë domosdoshmërisht rishikime
të politikave apo rregulloreve, më tepër janë fokusuar në rishikimet e instrumenteve të cilësisë sikurse pyetësorët për stafin akademik apo mbajtjen e fokus grupeve me studentë. Këto
ndryshime kanë mundësuar që proceset e sigurimit të brendshëm të cilësisë gjatë kohës së
mësimit online t’i përshtaten qëllimit dhe të shërbejnë si mjet i identifikimit të mangësive reale
të mësimit online.
Megjithatë, sa i përket procedurave të sigurimit të cilësisë për stafin akademik, duket se stafi
akademik se nuk ka qenë i informuar apo i përfshirë në vlerësimet e realizuara nga Zyrat e Cilësisë. Rreth 35% e stafit akademik të anketuar janë deklaruar neutral apo nuk janë pajtuar që
Zyra e Cilësisë ka realizuar pyetësor me stafin akademik për të marrë informata kthyese në lidhje
me efektshmërinë e mësimit online. Njëlloj, në pyetjen nëse janë mbajtur takime të rregullta në
mes të stafit akademik për të shkëmbyer praktika të mira rreth mësimit online, rreth 20% e stafit
akademik janë deklaruar se takime të tilla nuk janë mbajtur ndërsa 27% e tyre janë deklaruar
neutral.

4.41%
23.69%
Pajtohem
plotësisht

29.26%
Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

Janë mbajtur takime të
rregullta në mes të stafit
akademik për të shkëmbyer
praktika të mira rreth
mësimit online

15.28%
Nuk pajtohem

27.36%
Neutral
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3. Përshtatjet me
qëllim përmirësimin
Sipas literaturës, elementet kyçe për dizajnimin e një ambienti efektiv të mësimit online përfshijnë
qasje të duhura pedagogjike, detyra relevante dhe autentike, dhe pajisje dhe teknologji të
përshtatshme (Carrillo & Flores, 2020). Gjithashtu, hulumtimet e kryera në kohën e pandemisë
COVID-19, sugjerojnë se mësimi online duhet të karakterizohet me ndërveprim dhe bashkëpunim,
apo me pjesëmarrje aktive të mësimdhënësve dhe studentëve në procesin e mësimit online (Carrillo & Flores, 2020). Kështu në Evropë, mësimi online çoi në një eksplorim në rritje të metodave të mësimdhënies nga ana e mësimdhënësve. Mësimdhënësit filluan të përdorin metoda të ndryshme të
mësimdhënies sikurse mësimdhënia hibride, multidisiplinare, të bazuar në kompetenca dhe të bazuar në projekte, simulime dhe studime të rasteve, etj. (EUA, 2021). Njëlloj, kombinime të ndryshme
të metodave të vlerësimit filluan të zbatohen, të cilat përfshinin vlerësimet me libra të hapur, studime të rastit, ese me shkrim, vlerësime të realizuara nga kolegët, vlerësime të bazuara në punë, etj.
Në Kosovë, legjislacioni për arsimin e lartë nuk ofron një përkufizim të saktë se cilat elemente duhet
të përbëjnë mësimdhënien apo vlerësimin e studentëve, duke i lënë kështu liri më të madhe akademike stafit akademik dhe institucioneve të arsimit të lartë. Gjithashtu, vendimit për kalimin nga
mësimi fizik në atë online nuk i parapriu ndonjë ndryshim i politikave dhe procedurave institucionale, as ndonjë udhëzim i qartë nga ana e MASHTI. Prandaj, mund të supozohet se ndryshimet në
format e mësimdhënies apo në format e vlerësimit nga ana e mësimdhënësve nuk kanë hasur në
kufizime sikurse mund të ketë ndodhur në vende të tjera. P.sh. në Malin e Zi, Ligji i Arsimit të Lartë,
përcakton strukturën e vlerësimeve për një lëndë, format e mësimdhënies, numrin e orëve të punës
praktike jashtë institucionit, etj. Rrjedhimisht, mbyllja e universiteteve gjatë pandemisë COVID-19
ndikoi në organizimin tradicional të vlerësimeve dhe çoi në zhvillimin e formave alternative të vlerësimit të studentëve (Kavaric et al., 2021).
Në pyetjen drejtuar stafit akademik, se me qëllim të përshtatjes më të mirë me mësimin online,
a kanë bërë ndryshime të formave të mësimdhënies dhe të vlerësimit, rreth 80% prej tyre kanë
deklaruar se kanë diversifikuar metodat e mësimdhënies dhe rreth 65% prej tyre kanë deklaruar se
kanë diversiifkuar metodat e vlerësimit. Gjithashtu, stafi akademik është deklaruar se ka ndryshuar
listën e materialeve mësimore dhe kanë shtuar literaturë elektronike, me rreth 70% të përgjigjeve.
12
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1.21%

Nuk pajtohem
aspak

19.04%

Pajtohem
plotësisht

Keni diversifikuar metodat e
mësimdhënies

2.97%

Nuk pajtohem

60.46%

Pajtohem

16.32%
Neutral

1.83%

Nuk pajtohem
aspak

13.29%
Pajtohem
plotësisht

Keni diversifikuar metodat
e vlerësimit

11.26%
Nuk pajtohem

52.78%
Pajtohem

20.85%
Neutral

Në anën tjetër, përmbajtjet e plan programeve dhe syllabuseve duket se nuk janë ndryshuar. Në
pyetjen se a janë modifikuar syllabuset e lëndës në mënyrë që t’i përshtaten karakteristikave të
mësimit online, rreth 20% e stafit akademik kanë deklaruar që nuk kanë ndryshuar syllbauset
ndërsa 26% e tyre janë deklaruar neutral.
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5.06%
20.00%
Pajtohem
plotësisht

49.43%
Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

Keni ndryshuar listën e
materialeve mësimore
dhe keni shtuar literaturë
elektronike

9.07%

Nuk pajtohem

16.44%
Neutral

Sa i përket mbajtjes së kontaktit me student, platformat elektronike të menaxhimit të procesit
mësimor mundësojnë komunikimin në mes të stafit akademik dhe studentëve, çoftë përmes
adresave elektronike apo përmes mundësive të komunikimit real, sikurse blogs apo chats. Të
dhënat nga pyetësori tregojnë se rreth 70% e stafit akademik kanë rritur kontaktin me student
për konsultime, këshillim akademik, etj. gjatë mësimit online, ndërsa rreth 18% prej tyre janë
deklaruar neutral.
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4. Sfidat kryesore të
mësimit online
Pandemia COVID-19 ka paraqitur sfida të mëdha për stafin akademik të të gjitha universiteteve
në botë. Të dhënat nga studimet e kryera në Evropë, tregojnë se rreth 70% e stafit akademik në
sistemet evropiane të arsimit të lartë nuk kanë ligjëruar në formën online para shpërthimit të
pandemisë (EUA, 2020). Gjithashtu, rrethanat e paraqitura në atë kohë imponuan fillimin e mësimit online pa ndonjë vlerësim paraprak të shkathtësive digjitale të stafit akademik. Pavarësisht
kësaj, këto hulumtime sugjerojnë se institucionet e arsimit të lartë në Evropë kanë transformuar
me sukses mësimin fizik në atë online. Po ashtu, studime të ngjashme në Kanada tregojnë se
transformimi në mësimin online është vlerësuar pozitivisht nga stafi akademik, ani pse të njëjtit
kanë shpenzuar më tepër kohë për të përgatitur mësimin online (Lemay et al., 2021).
Në një hulumtim të kryer me institucionet e arsimit të lartë të Malit të Zi, shumica e stafit akademik kanë raportuar se kanë komunikuar rregullisht me studentë si dhe kanë mbajtur numrin e
njëjtë të orëve mësimore. Sipas tyre, sfidat kryesore të mësimit online gjatë kohës së pandemisë
ishin vlerësimi i njohurive të studentëve në formën online, aktiviteti kognitiv i studentëve dhe
angazhimi i tyre në klasë, si dhe mangësitë teknologjike (Kavaric et al., 2021). Njëlloj, në një studim të kryer në universitetet spanjolle, studentët kanë raportuar se vështirësitë kryesore të tyre
gjatë mësimit online ishin ndjekja e klasave online, shpenzimi i shumtë i kohës për të mësuar
dhe arritja e rezultateve më të dobëta akademike (Martinez et al., 2021).
Në kuptim të teknologjisë, të gjitha universitetet evropiane i siguruan qasje stafit akademik dhe
studentëve në pajisje dhe teknologji, avancuan infrastrukturën teknologjike, blenë licencat përkatëse për përdorimin e platformave elektronike si dhe zgjeruan bibliotekat online. Në Kosovë,
rezultatet e pyetësorit tregojnë se mësimi online është shoqëruar me mungesa teknike, ndërprerje të shpeshta të rrjetit dhe të energjisë elektrike të cilat pengonin vazhdimësinë e procesit
mësimor, pastaj mungesa të pajisjeve teknologjike sidomos nga ana e studentëve, kyçja e tyre në
ligjërata përmes telefonit, etj. Në bazë të përgjigjeve nga pyetësori, rreth 60% e stafit akademik
konsiderojnë se njëra ndër sfidat kryesore të mësimit online kanë qenë kushtet e pafavorshme
të studentëve për ndjekjen e ligjëratave online (sikurse mungesa e pajisjeve personale teknologjike, ndërprerja e energjisë elektrike, etj.)
15

“NDIKIMI I PANDMISË COVID-19 NË ARSIMIN E LARTË NË KOSOVË”

5.41%
18.98%
Pajtohem
plotësisht

41.03%

Pajtohem

Kushtet e pafavorshme të
studentëve për ndjekjen e
ligjëratave online (mungesa
e pajisjeve personale
teknologjike sikurse tabletë,
laptop, etj., ndërprerja e
energjisë elektrike,
ambienti i papërshtatshëm
i banimit, etj.);

Nuk pajtohem
aspak

13.26%
Nuk pajtohem

21.34%
Neutral

Në aspektin pedagogjik të mësimit online, teknologjia duhet të integrohet si një pjesë e qenësishme e procesit të mësimdhënies dhe të nxënit online, dhe duhet të marrë parasysh mundësitë
pedagogjike që lidhen me veglat online (Carillo & Flores, 2022). Veglat online në këtë drejtim
nënkuptojnë shfrytëzimin e videove, forumet online, ndarjen e studentëve në grupe apo dhoma
të veçanta përmes platformave elektronike, etj. Në Kosovë, shumica e stafit akademik konsideron se platformat elektronike të përdorura nga institucioni i tyre kanë qenë të përshtatshme
për procesin mësimor online. Mbi 57% e tyre kanë deklaruar se platformat elektronike kanë
mundësuar realizimin e njësive mësimore në mënyrë diverse dhe kreative.

15.78%
5.58%
Pajtohem
plotësisht

18.70%
Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

Platforma elektronike e
përdorur nga institucioni nuk
ka mundësuar realizimin e
njësive mësimore në mënyrë
diverse dhe kreative

41.60%
Nuk pajtohem

18.33%
Neutral
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Në lidhje me përvojën paraprake për përdorimin e platformave elektronike si dhe mësimdhënien në mënyrën online, rreth 55% e stafit akademik pajtohen që njëra ndër sfidat kryesore të mësimit online ka qenë mungesa e përvojës së mëparshme të stafit akademik për
mësim online, Rreth 20% prej tyre janë deklaruar neutral ndërsa rreth 18% prej tyre nuk
pajtohen me një deklarim të tillë. Sa i përket zhvillimit të kapaciteteve të stafit akademik
për mësimdhënie online, në Kosovë, vetëm një pjesë e vogël e institucioneve të arsimit të
lartë kanë organizuar trajnime të fokusuara në metodologjinë e mësimdhënies. Shumica e
trajnimeve gjatë kohës së pandemisë, janë mbajtur nga Zyrat e TI-së dhe atë për përdorimin
e platformave elektronike. Megjithatë, sipas të dhënave nga pyetësori, vetëm rreth 42% e
stafit akademik të anketuar konsideron se mungesa e trajnimeve ka qenë sfidë për mësimin
online në Kosovë. Rreth 35% prej tyre nuk janë pajtuar me një deklarim të tillë ndërsa rreth
24% e tyre janë deklaruar neutral.

7.20%
10.05%
Pajtohem
plotësisht

45.10%
Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

Platforma elektronike e
përdorur nga institucioni nuk
ka mundësuar realizimin e
njësive mësimore në mënyrë
diverse dhe kreative

17.83%
Nuk pajtohem

19.83%
Neutral

Në lidhje me angazhimin e studentëve, stafi akademik i anketuar ka dhënë përgjigje të
ndryshme sa i përket ndërveprimit të studentëve. Përmes pyetësorit, një pjesë e mësimdhënësve ka raportuar se ani pse studentët janë kyçur në klasat online, pjesëmarrja e tyre
reale në klasë ka munguar. Kjo për faktin se studentët fillimisht janë paraqitur në klasat online, mirëpo me kalimin e kohës janë ç‘kyçur apo janë larguar nga pajisja teknologjike. Rrjedhimisht, një pjesë e mësimdhënësve kanë deklaruar se pamundësia e verifikimit të prezencës
së studentëve në klasë përgjatë gjithë orës mësimore ka paraqitur një sfidë për realizimin e
orës mësimore nga mësimdhënësi. Gjithashtu, një pjesë e stafit akademik kanë deklaruar se
numri i madh i grupit të studentëve në klasat online, ka pamundësuar mbajtjen e kontaktit
me të gjithë pjesëmarrësit në të njëjtën kohë dhe si rrjedhojë një pjesë e studentëve nuk kanë
qenë pjesëmarrës aktiv në ligjërata. Në disa raste është raportuar edhe mungesa e motivimit
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për shkak të zvogëlimit të kontaktit fizik në mes të mësimdhënësve dhe studentëve. Në bazë
të përgjigjeve nga pyetësori, rreth 51% e stafit të anketuar konsideron se gjatë klasave online
ka pasur rënie të interaktivitetit në mesin e studentëve, ndërsa rreth 21% e stafit akademik nuk
pajtohen me një deklarim të tillë.

3.64%

Nuk pajtohem
aspak

12.91%
Pajtohem
plotësisht

Rënia e interaktivitetit në
mesin e studentëve gjatë
ligjëratave online

17.97%

Nuk pajtohem

38.95%
Pajtohem

26.53%
Neutral
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5. Ngecjet kryesore
si pasojë e mësimit
online
Rezultatet e hulumtimeve të realizuara deri më tani tregojnë se në shumicën e universiteteve
evropiane, ndërkombëtarizimi u godit më së shumti nga organizimi i mësimit online (EUA, 2022).
Mbyllja e kufijve rezultoi në probleme të shumta tek studentët dhe stafi akademik ndërkombëtarë të cilët u përballën me sfida sikurse skadimi i vizave, skadimi i granteve për mobilitete, por
edhe me sfida të shëndetit mendor duke qenë se të njëjtit u detyruan të izolohen larg familjeve
dhe të afërmve të tyre. Gjithashtu, në fillimet e pandemisë dhe të mësimit online, shkenca dhe
hulumtimi u përfshin në krizë për arsye të mbylljes së laboratorëve dhe mungesës së fondeve
për mbulimin e shpenzimeve shtesë të cilat rezultuan si pasojë e izolimit.
Në Kosovë, për dallim nga shtetet e ngjashme evropiane, sistemi arsimor shënoi ngecje të tjera
të cilat nuk ndikuan ndërkombëtarizimin apo hulumtimin, duke qenë se këto të fundit nuk
janë shtyllat kryesore të arsimit të lartë. Përgjigjet nga pyetësori tregojnë, se mësimdhënësit
në Kosovë nuk konsiderojnë se numri i punimeve shkencore nga stafi akademik është zbritur
gjatë kohës së mësimit online. Vetëm rreth 25% e stafit akademik të anketuar pajtohet se numri
i publikimeve shkencore është zbritur përderisa pjesa tjetër e mësimdhënësve nuk pajtohet me
një deklarim të tillë.

19

“NDIKIMI I PANDMISË COVID-19 NË ARSIMIN E LARTË NË KOSOVË”

7.52%

Nuk pajtohem
aspak

2.90%
Pajtohem
plotësisht

Është zbritur numri i
punimeve shkencore nga
stafi akademik

27.13%

Nuk pajtohem

23.89%
Pajtohem

38.56%
Neutral

Në lidhje me mësimin dhe realizimin e syllabuseve, përgjigjet nga pyetësori janë kundërthënëse.
Përderisa rreth 40% e stafit akademik të anketuar pajtohet se përmbajtjet mësimore gjatë mësimit online nuk janë realizuar në atë mënyrë që studentët të kenë arritur plotësisht rezultatet e
të nxënit, njëlloj, rreth 40% e stafit akademik nuk pajtohet me një deklarim të tillë. Në anën tjetër,
rreth 22% e stafit akademik është deklaruar neutral. Sa i përket komunikimit me studentë për
qëllim të punimeve të diplomave, rreth 50% e stafit akademik konsiderojnë se është zvogëluar
kontakti me studentë për mentorimin e temave bachelor dhe master, 22% prej tyre nuk janë
pajtuar me një deklarim të tillë ndërsa rreth 30% e stafi akademik të anketuar janë deklaruar
neutral.

6.12%
4.80%
Pajtohem
plotësisht

34.49%
Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

Përmbajtjet mësimore nuk
janë realizuar në atë mënyrë
që studentët të kenë arritur
plotësisht rezultatet e të
nxënit

33.12%
Nuk pajtohem

21.47%
Neutral
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Në lidhje me komponentin praktik të mësimit, një pjesë e stafit akademik ka deklaruar që
vështirësitë e mësimit online janë lidhur me realizimin e punës praktike, sidomos në fusha
specifike ku prezenca fizike e studentit është e domosdoshme për realizimin e orës mësimore,
sikurse në arte, shkenca natyrore, etj. Të dhënat nga pyetësori tregojnë përgjigje të ndryshme sa
i përket punës praktike të studentëve, pasi që rreth 46% e stafit akademik ka deklaruar se puna
praktike e studentëve është realizuar, rreth 26% e tyre nuk janë pajtuar me këtë deklarim, ndërsa
rreth 27% prej tyre janë deklaruar neutral.

7.35%

Nuk pajtohem
aspak

9.47%

Pajtohem
plotësisht

Nuk është realizuar puna
praktike nga studentët

18.79%
Nuk pajtohem

37.36%
Pajtohem

27.03%
Neutral

Ngjashëm, të dhënat nga pyetësori tregojnë përgjigje të ndryshme sa i përket ushtrimeve laboratorike. Rreth 38% e stafit akademik të anketuar konsiderojnë se orët e ushtrimeve laboratorike
aty ku janë aplikuar janë humbur dhe të njëjtat nuk janë zëvendësuar ndërsa 28% e stafit akademik nuk pajtohen me një deklarim të tillë. Përsëri, rreth 33% e stafit akademik janë deklaruar
neutral në lidhje me humbjen e orëve të ushtrimeve laboratorike.
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11.69%
11.66%
Pajtohem
plotësisht

26.45%

Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

Janë humbur orët e
ushtrimeve laboratorike (aty
ku është aplikuar) dhe të
njëjtat nuk janë zëvendësuar

17.23%
Nuk pajtohem

32.98%
Neutral
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6. Përfitimet e
mësimit online
Rezultatet e pyetësorit tregojnë se mësimi online megjithatë ka pasur përfitime për sistemin e
arsimit të lartë në Kosovë. Mësimdhënësit kanë deklaruar se vazhdimësia e procesit mësimor
në kushte të pandemisë dhe ruajtja e shëndetit publik në një kohë të vështirë për të gjithë shoqërinë, është padyshim përfitimi kryesor i mësimit online. Po ashtu, stafi akademik konsideron
se është rritur vetëdijesimi i tyre për digjitalizimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe janë eksploruar forma të ndryshme të mësimit online. Në pyetjen se cilat janë përfitimet kryesore të mësimit
online, mbi 80% e stafit akademik kanë deklaruar se janë avancuar shkathtësitë digjitale të stafit
akademik.

0.96%

Nuk pajtohem
aspak

36.70%

Pajtohem
plotësisht

Janë avancuar aftësitë
digjitale të stafit akademik

2.98%

Nuk pajtohem

46.53%
Pajtohem

12.83%
Neutral
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Një përfitim tjetër me rëndësi është raportuar të jetë fleksibiliteti që mësimi online ka ofruar si
për stafin akademik ashtu edhe për studentët. Mbajtja e konsultimeve online, realizimi i ligjëratave të caktuara online në rast të mungesës së stafit akademik në institucione, etj. janë vetëm
disa nga përfitimet e mësimit online të cilat në shumë raste vazhdojnë ende të praktikohen nga
institucionet e arsimit të lartë. Mbi 65% e stafit akademik të anketuar janë pajtuar që organizimi
i procesit mësimor dhe vlerësimeve është bërë më fleksibil ndërsa 25% prej tyre janë deklaruar
neutral. Gjithashtu, të dhënat nga pyetësori tregojnë se 82% e stafit akademik pajtohet që janë
rritur mundësitë e organizimit të ligjëratave online me mësimdhënës ndërkombëtarë.
Një përfitim tjetër me rëndësi gjatë kohës së pandemisë është raportuar edhe zbritja e kostos
për studime marrë parasysh zbritjen e shpenzimeve për udhëtim, akomodim dhe shpenzime të
tjera të jetesës së studentëve.
Nga perspektiva e stafit akademik, është raportuar se janë rritur mundësitë e pjesëmarrjes së
mësimdhënësve në evente me karakter ndërkombëtar sikurse konferenca shkencore apo aktivitete të tjera akademike në distancë. Afër 85% e stafit akademik të anketuar janë pajtuar që mësimi online ka rritur mundësitë e stafit akademik për pjesëmarrje, në formë virtuale, në konferenca
ndërkombëtare shkencore, webinare dhe evente të tjera të karakterit akademik.

1.08%
39.24%

Pajtohem
plotësisht

45.50%
Pajtohem

Janë rritur mundësitë e
stafit akademik për
pjesëmarrje, në formë
virtuale, në konferenca
ndërkombëtare shkencore,
webinare, dhe evente të tjera
të karakterit akademik

Nuk pajtohem
aspak

4.32%

Nuk pajtohem

9.87%
Neutral

Në lidhje me qasjen institucionale për vazhdimësinë e mësimit online si dhe angazhimet e menaxhmentit për të shfrytëzuar potencialet e mësimit online, janë pranuar përgjigje të ndryshme
nga stafi akademik i anketuar. Rreth 28% e stafit akademik janë deklaruar që mësimi online
nuk është bërë prioritet strategjik i institucionit të tyre për të ardhmen, rreth 32% prej tyre janë
deklaruar neutral ndërsa pjesa tjetër, apo rreth 41% e stafit akademik të anketuar janë pajtuar
me një deklarim të tillë.
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9.12%
13.82%
Pajtohem
plotësisht

26.88%
Pajtohem

Nuk pajtohem
aspak

Mësimi online është
bërë prioritet strategjik i
institucionit tonë për të
ardhmen

18.28%
Nuk pajtohem

31.89%
Neutral
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Përfundime
Të gjitha hulumtimet e realizuara deri më tani për arsimin e lartë në Evropë dhe më gjerë, tregojnë se ndikimi i mësimit online nuk është vlerësuar në atë masë për të vërtetuar efektet reale të
mësimit online. Numri i vlerësimeve të realizuara dhe mungesa e gjeneralizimit të rezultateve të
hulumtimeve, janë disa nga kufizimet e deklaruara nga hulumtuesit e mësimit online, të cilat
vlejnë edhe për studimin e realizuar me stafin akademik të institucioneve të arsimit të lartë në
Kosovë.
Megjithatë, gjetjet e hulumtimeve deri më tani ofrojnë dëshmi inkurajuese se aranzhimet e reja
në mjediset e mësimit mund të çojnë në përmirësimin e rezultateve të të nxënit dhe se stafi
akademik duhet të shfrytëzojë mundësitë e përdorimit të veglave online (Lemay et al., 2021).
Hulumtimet sugjerojnë se ndërtimi i qasjeve të reja dhe transformuese në arsimin e lartë do të
zgjerojë shtrirjen e institucioneve të arsimit të lartë dhe do të ndikojë në formësimin e tyre të ri
(Bryson & Andres, 2020).
Edhe sistemi i arsimit të lartë në Kosovë duhet të hapet kundrejt mundësive të cilat ofrohen nga
përdorimi i veglave online në mësim nxënie dhe mësim marrje. Mësimi online duhet të vendoset
në agjendën shtetërore si një temë shumë e rëndësishme e diskutimit me qëllim që të vlerësohet
nëse institucionet e arsimit të lartë në Kosovë mund të shfrytëzojnë përfitimet e mësimit online
apo jo. Në anën tjetër, qasja institucionale karshi mësimit online duhet të promovohet dhe të
nxitet në mesin e stafit akademik në mënyrë sistematike dhe të planifikuar. Institucionet duhet
të krijojnë ambiente të përshtatshme të mësimit online duke përfshirë avancimet e nevojshme
të teknologjisë informative në mënyrë që studentët të arrijnë rezultatet e pritshme të mësimit.
Tutje, institucionet duhet të diskutojnë përcaktimin e pedagogjive të qarta të mësimit online
dhe në të njëjtën kohë të ngrisin kapacitetet e stafit akademik për përdorimin e teknologjisë në
klasat e tyre online, pavarësisht se a përcaktohen për një formë të plotë të mësimit online apo jo.
Përtej fushës së mësimdhënies, digjitalizimi i procesit mësimor mund të sjell përfitime të rëndësishme për arsimin e lartë në Kosovë edhe sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar. Zgjerimi i
rrjetit të bashkëpunimeve me universitete ndërkombëtare përmes organizimit të konferencave,
debateve apo forumeve në formë elektronike është një mundësi reale e institucioneve të arsimit
të lartë për rritjen e vizibilitetit ndërkombëtar.
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Sistemi i arsimit të lartë në Kosovë duhet të
hapet kundrejt mundësive të cilat ofrohen nga
përdorimi i veglave online në mësim nxënie
dhe mësim marrje. Mësimi online duhet të
vendoset në agjendën shtetërore si një temë
shumë e rëndësishme e diskutimit me qëllim
që të vlerësohet nëse institucionet e arsimit
të lartë në Kosovë mund të shfrytëzojnë
përfitimet e mësimit online apo jo.
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