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"Mbështetja e Komisionit Evropian për prodhimin e këtij botimi nuk përbën një miratim të përmbajtjes që pasqyron pikëpamjet e
autorëve dhe Komisioni nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo përdorim që mund të bëhet i informacionit që përmbahet në të" '

I HYRJE
Kompetenca dixhitale është thelbësore për të mësuarin, punën dhe
pjesëmarrjen aktive në shoqëri.
Procesi i globalizimit dhe ngritja e teknologjive të reja kanë revolucionarizuar
metodat tona të të mësuarit dhe për këtë arsye, sistemi ynë i mësimdhënies
dhe puna me të rinjtë duhet t'i nënshtrohen një rishikimi të plotë.
Në ditët e sotme, sistemet arsimore nuk mund të përqendrohen vetëm në
përmbajtje, pasi nuk ka kohëzgjatje të mjaftueshme. Përveç kësaj, ne duhet
t'i edukojmë studentët në aftësi dixhitale, pasi ata do të kenë rol kyç për të
zhvilluar në mënyrë korrekte mundësitë e karrierës në botën që i pret sapo të
mbarojnë shkollën.
Të mësuarit online është edukim që zhvillohet përmes internetit. Shpesh
ndryshe referohet si "e-learning". Sidoqoftë, të mësuarit online është vetëm
një lloj i "mësimit në distancë" - termi çadër për çdo mësim që zhvillohet në
distancë dhe jo në një klasë tradicionale.
Manuali për mësimin online në edukimin joformal është pjesë e ’Youth Online
Learning Opporunities - projekti YOLO ’që është financuar nën veprimin 2,
ndërtimi i kapaciteteve në fushën e të rinjve nën dritaren e Ballkanit
Perëndimor nga Komisioni Evropian, në kuadër të Erasmus + Youth in Action
Program.
Ky manuali konsiston në tre seksione kryesore me tematika të ndryshme që
ndërlidhen me njëra-tjetrën:
I. format kryesore të arsimit joformal dhe grupmoshat e synuara që do të
shtjellohen në seksionin e parë,
II. teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (këtu e tutje TIK) dhe
posaçërisht e-mësimi që do të jetë pjesë e seksionit të dytë të manualit
dhe
III. kompetenca dixhitale dhe mjetet online në arsimin joformal që do të
përfshihen në pjesën e fundit të manualit.
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Manuali për mësimin online në edukimin joformal ka për qëllim të mbledhë të gjitha mjetet e reja që
mund të përdoren për të mësuarit online në NFE dhe punën me të rinjtë. Prandaj, manuali do të
informojë punonjësit e rinj, edukatorët dhe trajnerët në NFE në lidhje me mjetet e ndryshme ekzistuese
në internet dhe si mund t'i përdorin ato në përditshmërinë e tyre me të rinjtë për një proces sa më të
mirë të të mësuarit dhe edukimit.
Ne besojmë se integrimi i teknologjisë së informacionit në arsim si edhe në punën me të rinjtë do të
zhvillohet deri në momentin kur mësimi online do të bëhet një komponent I rëndësishëm i çdo sistemi
arsimor në të ardhmen.
Shpresojmë që Manuali t'u shërbejë të gjithë punonjësve të rinj, trajnerëve dhe arsimtarëve në NFE dhe
se ata do të gjejnë informacione dhe mjete të dobishme që mund të mbështesin zhvillimin personal dhe
shoqëror të të rinjve të përfshirë në programet dhe aktivitetet e tyre në mjedisin online.

Dijana Puskar, NGO Iuventa
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Rreth
projektit
Ky projekt është financuar me mbështetjen e Komisionit
Evropian, programit Erasmus + dhe do të zgjasë për 24 muaj
(15 dhjetor 2018 - 14 dhjetor 2020)
Shekulli 21 dhe evolucion i pandalshëm i teknologjive kanë
sjellë një risi të re në të gjitha sferat e shoqërisë, përfshirë
arsimin.
Zhvillimi i e-learning është një nga fushat e arsimit dhe aftësimit
që po zgjerohet në mënyrë të shpejtë, sidomos kur bëhet fjalë
për edukimin joformal dhe aktivitetet trajnuese. Në punën e të
rinjve, mjetet e reja janë vazhdimisht të nevojshme në mënyrë
që të jenë në të njejtin hap me ndryshimet e shpejta globale, të
mbështesin pjesëmarrjen e të rinjve në shoqëri, qytetari aktive
dhe të parandalojnë format e reja të përjashtimit shoqëror.
Historikisht, punëtorët e rinj kanë qenë të etur për të përthithur
trendet e reja por me mjetet e reja të TIK dhe mjetet online,
njohuritë teknike në përdorimin e këtyre qasjeve inovative nuk
janë të lehta për t’u marrë edhe në rastin kur këta të rinj i
zotërojnë këto njohuri teknike, nuk është lehtë të shfaqet online.
Kjo është arsyeja pse ne punëtorët e rinj duhet të zhvillojmë
njohuritë mbi përdorimin kreativ të TIK dhe mjeteve online në
punën tonë. Ne kemi nevojë për mënyra të reja për të punuar
me të rinjtë.
Qëllimi kryesor i këtij projekti është të ndërtojë kapacitete të
organizatave partnere për përdorimin e mjeteve online në
edukimin joformal, duke përmirësuar cilësinë e këtij edukimi si
edhe punën me të rinjtë. Aktivitetet e projektit do të ndërtojnë
hap pas hapi kapacitetet e punëtorëve të rinj, trainerëve, të
rinjve udhëheqës nga vendet partnere.
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ABOUT THE PROJECT

Objektivat:
Të eksplorohen mënyra për të përmirësuar mjetet ekzistuese dhe për të krijuar mjete të reja në mënyrë që të ato të bëhen
sa më interaktive, eksperimentale dhe të përshtatshme për zhvillimin e njohurive, aftësive, qëndrimeve dhe vlerave të
rëndësishme në punën me të rinjtë.
Të eksplorojë përfitimet dhe kufizimet e të mësuarit online në kontekstin e NFE
Të sjellë risi në NFE duke krijuar metoda, teknika dhe mjete të reja konkrete për mësimin online
Të ndërtohen kapacitete të trajnerëve, punëtorëve të rinj, që janë aktivë në fushën e NFE të të rinjve duke përdorur mjete
mësimore në internet në NFE
Të krijojë dhe të implementojë kurse online në nivel kombëtar ose ndërkombëtar.
Të krijoni një kurs e-learning të lidhur me përparësitë e rinisë për çdo partner;
PARTNERT E PROJEKTIT:
OJQ Iuventa (Serbi)
Associazione TDM 2000 (Itali)
Përtej Barrierave (Shqipëri);
Blink Kosova (JETA ME TE MIRE NE KOSOVË) (Kosovë);
Sal Fuera Elche (SAL FUERA ELX) (Spanjë);
Iniciativat Rinore dhe Civile në Luginën e Trëndafilave (Bullgari);
Njerëzit Eesti tek njerëzit (Estoni)
INOVACIONI SHOQËROR SIEDAS DHE SHOQATA E ZHVILLIMIT TË NDËRMARRJES (Sllovaki)

7

PLANI I AKTIVITETIT
• Krijmi i identitetit vizual të projektit
• Krijimi i faqes në internet të projektit
• Kërkime
• Takimet e njohjes me njëri-tjetrin
• Seminar “NFE dhe TIK dhe mjetet online për edukimin joformal - aty ku jemi”
• Krijimi i platformës mësimore online
• Tryezë e rrumbullakët - në secilin vend partner
• Seminari i 2-të - Përmirësimi i mjeteve ekzistuese dhe krijimi i mjeteve të reja online
• Kurs trajnimi për të mësuar online - Zhvillimi i aftësive eLearning / Hyrje në Moodle
• Aktivitet lokal: Testimi i mjeteve të reja dhe kurseve online
• Ëebinare - 4 ëebinare kombëtare mbi tematikën
• Manual për mësimin online në edukimin joformal
• Konferencë - të mësuarit online dhe mjetet online në NFE
• Takim vlerësues
• Promovimi dhe shpërndarja
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I EDUKIMI JO-FORMAL
Historia dhe përkufizimi i edukimit joformal
Edukimi joformal është një koncept relativisht i ri që daton që nga viti 1968 kur Coombs
ishte i pari që filloi të flasë për edukimin joformal që del nga boshllëqet që ka lënë
sistemi i dështuar arsimor formal.
Më vonë në 1974, edukatorët Coombs dhe Ahmed përcaktuan ndryshimin midis edukimit
formal, joformal dhe informal duke deklaruar se: "Edukimi formal siç përdoret këtu është,
natyrisht, arsimimi shumë i institucionalizuar, i graduar kronologjikisht dhe i strukturuar
në mënyrë hierarkike, që përfshin shkollën fillore dhe universitetin”.
Ndërsa “Edukimi joformal është çdo veprimtari e organizuar, sistematike dhe edukative e
kryer jashtë kornizës së sistemit formal për të siguruar lloje të zgjedhura të të mësuarit
për disa nëngrupe të veçanta të popullatës, të rritur si dhe fëmijë (Coombs dhe Ahmed
1974: 8)"
Përdorimi i fjalëve ‘sigurisht’ në citatin për edukimin formal tregon se ishte supozuar se të
gjithë mund ta njohin sistemin formal të arsimit, ndërsa edukimi joformal interpretohet
ndryshe nga vendet e ndryshme. Për disa, kjo do të thoshte çdo program arsimor i
siguruar nga Ministria e Arsimit përveç shkollave dhe kolegjeve (p.sh. klasat e shkrimleximit për të rritur). Për të tjerët, kjo nënkuptonte programe arsimore si kurse trajnimi,
forume diskutimi, seminare të ofruara nga organizata joqeveritare (OJQ).
Përkufizimi i arsimit informal ishte më shumë një përshkrim i të mësuarit informal duke
deklaruar se: “Edukimi informal siç përdoret këtu është procesi i përjetshëm me të cilin
çdo person përvetëson dhe grumbullon njohuri, aftësi, qëndrime dhe njohuri nga përvojat
e përditshme dhe ekspozimi ndaj mjedisit - në shtëpi, në punë, në lojë; nga shembulli dhe
qëndrimi i familjes dhe miqve; nga udhëtimet, leximi i gazetave dhe librave; ose duke
dëgjuar radio ose duke parë filma ose përmes televizionit. Në përgjithësi, edukimi informal
është i paorganizuar dhe shpesh josistematik; megjithatë përbën pjesën më të madhe të
të mësuarit total të jetës së çdo personi - duke përfshirë edhe atë të një personi shumë
të shkolluar (Coombs dhe Ahmed 1974: 8).”
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Të tre format e edukimit kontribuojnë në procesin e të mësuarit gjatë gjithë jetës duke pasur secili prej tyre
rëndësinë e vet, avantazhet dhe disavantazhet. Tabelat e mëposhtme tregojnë një përmbledhje të shkurtër të ngjashmërive
dhe ndryshimeve të tre formave të arsimit:

Në ditët e sotme NFE dhe NFL janë më të lidhura me punën e OJQ-ve, veçanërisht në
fushën e të rinjve. Meqenëse mësimi joformal është një element kryesor në punën e
të rinjve, ne do ta shohim më nga afër përparësitë dhe disavantazhet e tij kryesore,
grupmoshat e synuara dhe zhvillimet.
Të mësuarit joformal në aktivitetet e të rinjve është i strukturuar, i planifikuar dhe
bazuar në objektivat e të mësuarit, mbështetur nga një ndihmës ose trainer. Në emër
të nxënësit edhe pse vullnetar, mund të themi se çdo formë e një shkëmbimi rinor,
kursi trajnimi ose seminari të të rinjve me një agjendë të paracaktuar me objektiv
kryesor të mësuarit është një lloj edukimi joformal.
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Parimet e të mësuarit joformal në aktivitetet e të rinjve janë të shumëfishta:
• karakteri vullnetar dhe shpesh i vetë-organizuar i të mësuarit;
• të dizajnuara për të përmirësuar një sërë aftësish dhe kompetencash;
• motivimin e brendshëm të nxënësit;
• përqasja e pjesëmarrjes dhe përqëndrimit te nxënësi
• lidhja e ngushtë me aspiratat dhe interesat e të rinjve;
• karakterin e hapur, strukturën dhe fleksibilitetin e kurrikulës;
• procesi i larmishëm i vlerësimit me elemente të vetëvlerësimit, vlerësimit kolektiv /
grupor pa gjykim mbi suksesin ose dështimin individual duke i dhënë nxënësit
“të drejtën për të bërë gabime "dhe" të mësosh duke realizuar dhe duke u përpjekur "
• mjedisi mbështetës i trajnerëve / moderatorëve dhe / ose punëtorëve të rinj;
• ndarja dhe shumëfishimi i rezultateve dhe ndjekja e mundshme për të arritur
më shumë përfituesit indirekt;
Aktivitetet joformale të të rinjëve synojnë të përfshijnë mundësi mësimore pasive dhe aktive
siç përcaktohet nga Koni i të Mësuarit i Edgar Dale (1969) në mënyrë që të garantojnë
qëndrueshmëri
në
përmirësimin
e
njohurive,
aftësive
dhe
kompetencave.

Kursi i trajnimit joformal, seminari dhe axhendat e shkëmbimeve rinore përmbajnë sesione të
planifikuara me kujdes, që ndjekin një rrjedhë logjike dhe janë të orientuara drejt objektivave
të të nxënit. Këto sesione janë të strukturuara në mënyrë të hapur dhe fleksibël dhe mund të
adaptohen në përputhje me nevojat e pjesëmarrësve. Kjo kontribuon në zhvillimin ose
përmirësimin e aftësive, njohurive dhe qëndrimeve të mëposhtme te pjesëmarrësit,
organizatorët dhe lehtësuesit:
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2. Format kryesore të arsimit joformal dhe grupmoshat e synuara
Aktivitetet e edukimit joformal mund të sigurohen nga aktorë të ndryshëm për një
larmi grupmoshash. Ofruesit e NFE mund të jenë struktura arsimore formale dhe
arsimore joformale që janë agjentë të tillë si OJQ-të, qendrat kulturore, agjencitë dhe
kompanitë e trajnimit për burimet njerëzore, etj. Mund të zhvillohen aktivitete
edukative të tilla si kurse trajnimi, seminare, forume diskutimi ose debate që mund të
jenë si offline ashtu edhe online. Shkëmbimet rinore, megjithatë, janë më të
dobishme nëse organizohen offline në mënyrë që shkëmbimi i kulturës dhe përfshirja
e mësimit informal në procesin joformal arsimor të mund të kontribuojë në fitimin e
njohurive, aftësive dhe kompetencave të reja.

3. Njohja e mësimit joformal
Edhe pse shumë pjesëmarrës në aktivitetet e edukimit joformal thonë se… ”Unë kam mësuar
kaq shumë nga ky kurs trajnimi "ose" Kam mësuar më shumë rreth kësaj teme këtu sesa
gjatë gjithë studimeve në edukimin formal”ka ende një mungesë të të kuptuarit të
përfitimeve nga edukimi joformal. Kjo është arsyeja pse është e nevojshme të forcohet
vetëdija e personave dhe institucioneve kryesore në shoqëri, biznes dhe politikë dhe të vetë
të rinjve në mënyrë që të promovohet edukimi joformal si pjesë integrale e të mësuarit dhe
për të rritur njohjen e tij politike, shoqërore dhe formale.

Njohja Politike:
Njohja Politike e ofruesve të NFE është hapi i parë i domosdoshëm. Strukturat politike në
të gjitha nivelet në shoqëri duhet të njohin rëndësinë e atyre që ofrojnë NFE. Qeveritë
dhe organizatat ndërkombëtare duhet të mbështesin në mënyrë aktive hulumtimin e
ndikimit që NFE luan në zhvillimin e individit dhe shoqërisë në përgjithësi. Hapi tjetër
është mbështetja e nevojshme financiare e organizatave rinore si një demonstrim i
angazhimit të tyre. Kjo do të ndihmonte në sigurimin e qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të
sektorit të OJQ-ve rinore, i cili është ofruesi kryesor i NFE.

Njohja Sociale:
Është e rëndësishme që institucionet dhe individët në të gjitha nivelet në shoqëri të fillojnë
të ndryshojnë dhe të përshtasin perceptimet e tyre me vlerën e NFE dhe të punës së të
rinjve në përgjithësi. Qëndrimi i shoqërisë kunddrejt edukimit duhet të ndryshojë, nga ai ku
edukimi formal mbivlerësohet në krahasim me edukimin joformal, tek ai ku të dy format e
arsimit peshohen në mënyrë të barabartë për atributet e ndryshme që ato ofrojnë dhe për
aftësitë dhe përfitimet e ndryshme që u sjellin të rinjve.
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Njohja formale:
Përpjekjet kryesore drejt njohjes formale të mësimit joformal u bënë me prezantimin e
Çertifikatës Youthpass në 2006 e cila synonte njohjen e mësimit të fituar përmes programit
Rinia, të Komisionit Evropian në atë kohë. Youthpass përfshin elementet e vetëvlerësimit në
emër të pjesëmarrësve të kompetencave kryesore të zhvilluara ose përmirësuara gjatë
shkëmbimeve rinore, kurseve të trajnimit dhe Shërbimit Evropian Vullnetar me një përshkrim të
përgjithshëm të aktivitetit joformal me qëllimet dhe objektivat e tij, si edhe organizatat partnere.
Në nëntor 2005, Komisioni Evropian miratoi një propozim mbi kompetencat kryesore për të
mësuarit gjatë gjithë jetës. Ky rekomandim siguroi për herë të parë një mjet evropian referimi
mbi kompetencat kryesore që u duhen të rinjve për jetën, për të mësuar më tej dhe
pjesëmarrjen aktive në shoqëri. Korniza e Referencës përcaktoi tetë kompetencat kryesore
vijuese, të cilat më vonë u përfshinë në certifikatën Youthpass si një element i vetëvlerësimit:
1. Komunikimi në gjuhën amtare-aftësia për të shprehur dhe interpretuar mendimet, ndjenjat
dhe faktet si në të folur ashtu edhe në atë të shkruar (të dëgjuarit, të folurit, leximit dhe
shkrimit), dhe ndërveprojnë gjuhësisht në një mënyrë të përshtatshme në gamën e plotë të
konteksteve shoqërore dhe kulturore - edukimi dhe trajnimi, puna, shtëpia dhe koha e lirë.
2. Komunikimi në gjuhë të huaj - aftësia për të kuptuar, shprehur dhe interpretuar mendime,
ndjenja dhe fakte si në të folur ashtu edhe në të shkruar (dëgjimi, të folurit, leximi dhe shkrim)
në një gamë të përshtatshme të konteksteve shoqërore - punë, shtëpi, kohë të lirë, arsimim
dhe trajnim - sipas dëshirave ose nevojave të dikujt. Komunikimi në gjuhë të huaj kërkon
gjithashtu aftësi siç janë ndërmjetësimi dhe mirëkuptimi ndërkulturor.
3. Kompetenca matematikore dhe kompetencat themelore në shkencë dhe teknologji –
A. Kompetenca matematikore është aftësia për të zhvilluar dhe zbatuar të menduarit
matematik në mënyrë që të arrijmë zgjidhjen e një sërë problemesh në situatat e përditshme.
Përfshin, në shkallë të ndryshme, aftësinë dhe gatishmërinë për të përdorur të menduarit dhe
prezantimin logjik dhe hapësinor (formula, modele, konstrukte, grafikët, tabelat).
B. Kompetenca në shkencë i referohet aftësisë dhe gatishmërisë për të përdorur njohuritë dhe
metodologjitë e përdorura për të shpjeguar botën natyrore, në mënyrë që të identifikojë
pyetjet dhe të nxjerrë konkluzione të bazuara në prova. Kompetenca në shkencë dhe
teknologji përfshin një mirëkuptim të ndryshimeve të shkaktuara nga aktiviteti dhe
përgjegjësia njerëzore si një qytetar individual.
4. Kompetenca dixhitale - përfshin përdorimin e sigurt dhe kritik të shoqërisë së informacionit
teknologjik (IST) për punën, kohën e lirë dhe komunikimin. Ajo mbështetet në aftësitë
themelore në TIK: përdorimi i kompjuterave për të marrë, vlerësuar, ruajtur, prodhuar,
paraqitur dhe shkëmbyer informacion, dhe për të komunikuar dhe marrë pjesë në rrjete
bashkëpunuese përmes internetit.
5. Të mësuarit duke mësuar - aftësia për të ndjekur dhe vazhduar të mësuarit. Individët duhet
të jenë të aftë të organizojnë të mësuarit sipas metodës së tyre, përmes menaxhimit efektiv
të kohës dhe informacionit, si individualisht ashtu edhe në grupe. Ai përfshin ndërgjegjësimin
që duhet treguar gjatë procesit të të mësuarit, duke identifikuar mundësitë në dispozicion dhe
aftësinë për të përballur pengesat në mënyrë që të mësuarit të jetë i suksesshëm. Do të thotë
të marrësh, të procesosh dhe të asimilosh njohuritë dhe aftësitë e reja, si dhe përdorimi i
udhëzimeve në mënyrë korrekte. Të mësuarit duke mësuar i angazhon nxënësit të bazohen
në mësimin paraprak dhe përvojat e jetës në mënyrë që të përdorin dhe zbatojnë njohuritë
dhe aftësitë në një larmi kontekstesh - në shtëpi, në punë, në arsim dhe trajnim. Motivimi dhe
besimi
janë
thelbësore
për
këtë
kompetencë.

6. Kompetencat ndërpersonale, ndërkulturore dhe shoqërore, kompetenca qytetare-Këto
kompetenca mbulojnë të gjitha format e sjelljes që pajisin individët me njohuritë e nevojshme
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dhe aftësitë e nevojshme për të marrë pjesë në një mënyrë efektive dhe konstruktive në jetën
shoqërore dhe të punës, dhe veçanërisht në shoqëri gjithnjë e më të ndryshme, dhe për të zgjidhur
konfliktin kur është e nevojshme. Kompetenca qytetare i aftëson individët për të marrë pjesë
plotësisht në jetën qytetare, bazuar në njohuritë e koncepteve dhe strukturave shoqërore dhe
politike dhe një angazhimi për pjesëmarrje aktive dhe demokratike.
7. Ndjenja e Nismës dhe Sipërmarrjes- i referohet aftësisë së një individi për t'i kthyer idetë në
veprim. Ai përfshin kreativitetin, inovacionin dhe ndermarrjen e rrezikut, si dhe aftësinë për të
planifikuar dhe të menaxhuar projekte për të arritur objektivat. Kjo mbështet të gjithë në jetën e
përditshme në shtëpi dhe në shoqëri, punonjësit për të qenë të vetëdijshëm për kontekstin e punës
së tyre dhe për të qenë në gjendje të shfrytëzojnë mundësitë dhe është një themel për aftësi dhe
njohuri më specifike të nevojshme nga sipërmarrësit që krijojnë veprimtari shoqërore ose tregtare.
8. Ndërgjegjësimi dhe shprehja kulturore-Vlerësimi i rëndësisë së shprehjes kreative të ideve,
përvojave dhe emocioneve në një sërë mediash, duke përfshirë muzikën, artet performuese, letërsinë
dhe artet pamore.
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Kuadri i kompetencave kryesore për të mësuarit gjatë gjithë jetës është rishikuar në maj 2018. Për
Erasmus +, korniza e re shfaqet në të gjitha projektet që janë hyrë në databazën e Youthpass më 20
gusht ose më vonë. Ndryshimi nuk prek projektet Erasmus + që kanë qenë pjesë e bazës së të dhënave
të Youthpass para asaj date, edhe nëse certifikatat gjenerohen përsëri

https://www.youthpass.eu/sk/help/faqs/keycompetences/
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Kompetencat kryesore të rishikuara janë:
1. Kompetenca shumëgjuhëshe - Kompetenca shumëgjuhëshe është aftësia për të përdorur gjuhë të ndryshme për komunikim
dhe për të kuptuar dhe shprehur mendimet, ndjenjat dhe faktet me gojë ose me shkrim. Duhet ditur gramatika dhe fjalori i një gjuhe të
caktuar. Aftësia për të mësuar një gjuhë në mënyra të ndryshme është gjithashtu e rëndësishme. Vlerësimi i diversitetit kulturor dhe
kurioziteti për komunikimin ndërkulturor janë atribute lidhur me këtë kompetencë.
2. Kompetenca personale, sociale dhe e të mësuarit duke mësuar – Kjo kompetencë është aftësia e të mësuarit duke
mësuar, e menaxhimit të mësimit të vet dhe reflektimit në vetvete. Bëhet fjalë për kohën dhe menaxhimin e informacionit.
Kompetencat sociale përfshijnë punën me të tjerët në një mënyrë konstruktive dhe menaxhimin e konflikteve në mënyrë suportuese.
Kompetencat personale përfshijnë qëndrueshmëri, aftësi për të përballuar pasigurinë dhe kompleksitetin si dhe për të treguar
ndjeshmëri. Aftësia për të mbështetur mirëqenien fizike dhe emocionale është gjithashtu e rëndësishme për këtë fushë të
kompetencave.
3. Kompetenca e shtetësisë - Kompetenca e shtetësisë është aftësia për të vepruar si qytetarë të përgjegjshëm dhe të marrim
pjesë plotësisht në jetën civile dhe shoqërore, bazuar në kuptimin e koncepteve ekonomike, ligjore dhe politike si dhe zhvillimet dhe
qëndrueshmërinë globale.
4. Kompetenca e sipërmarrjes - Kompetenca e sipërmarrjes i referohet aftësisë për të vepruar sipas mundësive dhe për t'i kthyer
idetë në veprim që ka vlerë për të tjerët. Ajo përfshin marrjen e iniciativës, kreativitetit, inovacionit, të menduarit kritik dhe zgjidhjen e
problemeve. Kërkon aftësinë për të punuar në grup dhe për të planifikuar projekte kulturore, sociale ose me vlera financiare.
5. Kompetenca në vetëdijen dhe shprehjen kulturore - Kompetenca në vetëdijen dhe shprehjen kulturore është të kuptuarit se
si idetë shprehen në mënyrë krijuese në kultura të ndryshme, përmes arteve të ndryshme. Ajo përfshin zhvillimin dhe shprehjen e
ideve të veta. Kërkon njohuri të kulturave lokale, evropiane dhe globale dhe aftësinë për të shprehur ide dhe emocione në forma të
ndryshme artistike dhe kulturore. Liberalizmi dhe kurioziteti janë qëndrime të rëndësishme.
6. Kompetenca dixhitale - Kompetenca dixhitale përfshin përdorimin e përgjegjshëm të teknologjive dixhitale; komunikimi dhe
bashkëpunimi, shkrim-leximi mediatik, krijimi i përmbajtjes dixhitale, siguria, pyetjet lidhur me pronën intelektuale, zgjidhja e
problemeve dhe të menduarit kritik. Ajo përfshin aftësinë për të përdorur informacionin përmes një sërë teknologjish dixhitale, për të
vënë në dyshim informacionin në dispozicion; kurioziteti dhe qëndrimi me mendje të hapur.
7. Kompetenca matematikore dhe kompetenca në shkencë, teknologji, inxhinieri
(STEM) – Kompetenca matematikore dhe kompetenca në shkencë, teknologji, inxhinieri (STEM) është aftësia për të përdorur të
menduarit matematik për të zgjidhur problemet në situatat e përditshme. Kompetenca në shkencë i referohet aftësisë për të përdorur
njohuritë; për të identifikuar pyetjet dhe për të mbështetur mendimet në prova. Ajo përfshin aftësinë për të përdorur logjiken dhe të
menduarit kritik, për të trajtuar mjetet teknologjike dhe për të dhënë konkluzione dhe arsyetime pas tyre.
8. Kompetenca e shkrim-leximit - Kompetenca e shkrim-leximit është aftësia për të kuptuar dhe shprehur mendimet, ndjenjat dhe
faktet me gojë, me shkrim ose në forma të tjera, dhe për të bashkëvepruar me të tjerët. Është baza për të mësuar më tej. Qasja ndaj
dialogut kritik dhe konstruktiv dhe vetëdija për ndikimin e gjuhës tek të tjerët janë elementë të rëndësishëm të kësaj kompetence.
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Çfarë është Youthpass?
Youthpass është një mjet për të dokumentuar dhe njohur rezultatet e të nxënit nga puna e
të rinjve dhe aktiviteteve solidarizuese. Është në dispozicion për projektet e financuara nga
Erasmus +: Të rinjtë në veprim dhe Programet e Korpusit të Solidaritetit Europian. Është një
pjesë e strategjisë së Komisionit Evropian për të nxitur njohjen e mësimit joformal, vënia e
politikës në praktikë dhe praktikës në politikë:
• Ndërsa krijojnë certifikatën e tyre Youthpass së bashku me një person mbështetës,
pjesëmarrësve të projektit u jepet mundësia të përshkruajnë se çfarë kanë bërë në projektin
e tyre dhe cilat kompetenca ata kanë fituar. Kështu, Youthpass mbështet reflektimin mbi
procesin joformal personal dhe rezultatet e të nxënit.
• Si një instrument i njohjes në të gjithë Evropën për mësimin joformal në fushën e të
rinjve, Youthpass forcon njohjen shoqërore të punës së të rinjve.
• Youthpass mbështet qytetarinë aktive evropiane të të rinjve dhe punëtorëve të rinj duke
përshkruar vlerën e shtuar të projektit të tyre.
• Youthpass gjithashtu synon të mbështesë punësimin e të rinjve dhe të punëtorëve të
rinj duke rritur ndërgjegjësimin e tyre dhe duke ndihmuar në përshkrimin e kompetencave të
tyre dhe duke dokumentuar këto kompetenca kryesore në një çertifikatë.
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Kush mund të përdorë Youthpass?
Certifikatat Youthpass janë në dispozicion për të gjitha llojet e projekteve dhe aktiviteteve brenda
Erasmus +: Programet Rinia në Veprim dhe Korpusi i Solidaritetit Evropian.
Certifikatat mund të lëshohen edhe për projektet që janë dhënë nën Programin e mëparshëm Rinia në
Veprim (2007-2013).
Të gjithë pjesëmarrësit e projekteve të aprovuara brenda këtyre kornizave kanë të drejtë të marrin një
Certifikata Youthpass, dhe kështu njohje për rezultatet e tyre nga mësimi joformal.
Përgjegjësia për të lëshuar certifikatat Youthpass për pjesëmarrësit / vullnetarët, në rast se ata
dëshirojnë t'i marrin ato, qëndron në organizatën që nënshkruan kontratën për grantin Erasmus +.

Pse Youthpass?

Përdorimi i Youthpass mund të shtojë vlerë në projektet rinore ku përdoret, në disa mënyra:
- Përmes procesit Youthpass, reflektimi mbi të mësuarit bëhet më i strukturuar dhe vlera arsimore e
projektit është forcuar. Kjo e bën më shumë të mësuarit nga pjesëmarrësit më të vetëdijshëm. Duke
qenë më të vetëdijshëm për kompetencat e tyre, bëhet më e lehtë për pjesëmarrësit përdorimi i tyre në të
ardhmen. Kështu, Youthpass mbështet të ardhmen e të rinjve.
- Duke vënë theksin në proceset e të nxënit dhe rezultatet në punën e të rinjve, përdorimi i Youthpass
ndihmon në rritjen e të ashtuquajturës kompetencë Mëso duke Mësuar. Rrit ndërgjegjësimin e të të
mësuarit të pjesëmarrësve në një larmi kontekstesh dhe i ndihmon ata të reflektojnë mbi dëshirat dhe
nevojat e tyre të të mësuarit.
- Përshkrimi i kompetencave të zhvilluara nga pjesëmarrja në projektet rinore ndihmon në rritjen e vlerës
së punës së të rinjve - të punës tënde!
Youthpass eshte
një proces reflektimi që ndihmon në përcaktimin dhe
përshkrimin rezultateve të të nxënit në një projekt rinor duke
çuar në marrjen e një certifikate që dokumenton këto
rezultate të të nxënit:
-një konfirmim i pjesëmarrjes nga organizatorët e nje
aktiviteti specifik
-një përshkrim të aktivitetit në të cilin personi ka marrë pjesë
-një përshkrim të individualizuar të aktiviteteve specifike të
ndërmarra dhe të rezultateve të të nxënit një certifikatë për
njerëzit që marrin pjesë në aktivitete mbështetur nga
Erasmus +:Programet Youth in Action dhe European
Solidarity Corps
-një mjet i cili vendos kompetencat kryesore gjatë gjithë në
të mësuarit në praktikë bazohet në parimet e arsimit dhe të
mësuarit joformal një mënyrë për të përmirësuar
shikueshmërinë e të mësuarit tek të rinjtë dhe projektet e
solidaritetit.

-diçka që i jep ndonjë të drejtë mbajtësit
-një akreditim zyrtar i kompetencave
-një zëvendësim për çdo kualifikim zyrtar
në dispozicion për të demonstruar
rezultatet e të mësuarit nga aktivitetet e
ndërmarra në programin Youth (i cili
përfundoi në 2006).
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Pse duhet që pjesëmarrësit të zgjedhin të përdorin Youthpass?
• Ata mund të përshkruajnë atë që kanë bërë dhe mësuar në një projekt
• Ata mësojnë të gjejnë fjalë të përshtatshme për të përshkruar kompetencat e tyre
• Ata bëhen më të vetëdijshëm për kompetencat që kanë
• Ata bëhen më të vetëdijshëm për kontekste dhe mënyra të ndryshme se si njerëzit mësojnë
• Ata mund të tregojnë dhe shpjegojnë më mirë kompetencat e tyre ndaj të tjerëve,
për shembull në një intervistë për punë, në shkollë ose për projekte të mëtejshme
• Ata mund të bëjnë plane të mëtejshme për atë që ata ende do të donin të mësonin
dhe në cfarëdo lloj mënyre
• Ata do të kenë një konfirmim zyrtar në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në një projekt
• Ata mund ta tregojnë atë përpara miqve dhe familjes së tyre!
4. Arsimi joformal (NFE) dhe Mundësitë e Mësimit Online të Rinisë (YOLOs)
Mundësitë e të mësuarit online për të rinjtë (YOLOs) mund të jenë formale dhe joformale në varësi
të institucioneve që i ofrojnë ato dhe njohjen zyrtare ose joformale të kursit online apo mundësive
të të mësuarit. Kur universitetet, kolegjet, shkollat dhe qendrat e arsimit profesional ofrojnë arsim
në distancë i cili përfundon me disa diploma ose kredite të caktuara për nxënësin që është
një YOLO zyrtare.
Organizatat jo-qeveritare ose shkollat të cilat ofrojnë mundësi të të mësuarit në internet nën
projekte gjithashtu kontribuojnë në ndërtimin e aftësive, njohurive dhe aftësive te nxënësi.
Këto janë YOLO joformale të cilat shpesh përfundojnë me mjete joformale të tillë si Youthpass,
Europass ose ndonjë Certifikatë tjetër e Plotësimit. Ka shumë platforma YOLO që ofrojnë mundësi
arsimore online dhe mjete të dobishme në internet për nxënësit e rinj të përshkruara në kapitujt
vijues të këtij manuali.
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II TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT
(TIK) DHE SPECIFIKISHT E-LEARNING
Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (në tekstin e mëtejmë TIK) dhe specifikisht,
mësimi online është thelbësor në ditët e sotme në marrëdhëniet midis individit dhe shoqërisë
të cilat lidhin katër nënsisteme që dikush mund të njohë në shoqëri dhe që janë thelbësore
për ekzistencën e saj: dimensioni politik / juridik, dimensioni shoqëror, dimensioni kulturor
dhe dimensioni ekonomik që janë në një udhëkryq me modelet aktuale të të mësuarit dhe
komunikimit.
Këshilli Evropian i Lisbonës, promovon një qasje të përqendruar që përfshin përdorimin e
metodave të reja teknologjike multimediale dhe internetin për të përmirësuar cilësinë e të
mësuarit duke lehtësuar aksesin ndaj burimeve dhe shërbimeve, si dhe shkëmbimeve dhe
bashkëpunimit në distancë.
Është mëse e qartë që në ditët e sotme mësimi online është një koncept në zhvillim, duke
ndjekur ritmin e teknologjisë dhe inovacionit. Disa ekspertë e kanë parë zhvillimin e mësimit
online si një ndryshim në modelet e të mësuarit.
Kjo kërkon, për shembull, që ofruesit e të mësuarit online, duke inkurajuar përdorimin aktiv,
kritik dhe të veçantë të këtyre teknologjive, të ruajnë të njëjtat nivele të cilësisë si në format
e tjera të të mësuarit veçanërisht për atë që ka të bëjë me konceptin e arsimit, e-demokracisë,
e procesit të luftimit të ngacmimit në internet, e qeverisjes së Internetit, mbrojtjes së të
dhënave personale në internet.
Në këtë aspekt, TIK shihet si mënyra inovative për prezantimin e metodave dhe mjeteve të
reja për arsimim dhe marrëdhëniet me nxënësin dhe mësuesin / ndihmësin për të përmirësuar
cilësinë e arsimit në shpërndarjen e përmbajtjes.
Në një këndvështrim të gjerë, mësuesit dhe organizatat mund t'i përdorin këto burime në
mënyrë që një numër sa më i gjerë i të rinjve të përdorin mjete miqësore për të rinjtë,
veçanërisht ata që vijnë nga një background me mundësi të kufizuara, duke promovuar kështu
një mjedisi të ri komunikimi sa më të qëndrueshëm për nevojat e zhvillimit dhe fuqizimit.
Ne besojmë se kjo qasje është shumë e rëndësishme dhe urgjente për të kapur sfidat e një
strategjie trajnimi më gjithëpërfshirëse në lidhje me informacionin dhe teknologjitë dhe
rëndësinë e zhvillimit të kompetencave në këtë fushë, veçanërisht përmes trajnimit në të gjitha
nivelet e sistemi arsimor, formal dhe joformal gjatë gjithë jetës.
Këto zhvillime dëshmojnë një interes në rritje për përdorimin e TIK-ut për zhvillimin e një
shoqërie, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër ato promovojnë gjithashtu një ndryshim në
përdorimin e mjeteve në internet për qëllime arsimore. Për shembull, nocione të tilla si
"bashkësia e praktikës" dhe "përmbajtja e prodhuar nga kolegët" në proceset e të mësuarit
elektronik janë mjaft të rëndësishme edhe për proceset joformale të arsimit. Shumica e
infrastrukturave dhe softuerit të mësimit online përfshijnë sot karakteristikat e bazuara në
pikëpamjen konstruktive mbi procesin arsimor, i cili është gjithashtu në bazat e teorive dhe
praktikave të mësimit joformal.
Këto ngjashmëri së bashku me të tjerat mundësuan vitet e fundit që mësimi elektronik të
përdoret në trajnimet praktike të aktorëve kryesorë të të rinjve evropianë, siç janë Këshilli i
Evropës, SALTO, Komisioni Evropian dhe Programi Erasmus +.

Të mësuarit në mjediset joformale të arsimit
Statusi aktual i arsimit reflekton se si sektori formal i arsimit po bëhet më informativ, ndërsa
mësimi joformal njëkohësisht po bëhet më i zyrtarizuar. Ai nxit një ‘rimendim’ ku arsimi t’i
përshtatet epokës së internetit, ku fuqizohen mediat e reja ‘demokratizojnë arsimin’, të rinjtë
dhe rrugët e hapura drejt tolerancën për të jetuar dhe punuar në një Evropë multikulturore.
Turbullimi i kufijve midis formal, joformal dhe informal do të kërkojë aftësi të reja mësimore
dhe evolucioni i vazhdueshëm i profileve të punonjësve të rinj ose mësuesve të shkollës. Një
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qasje holistike ndaj arsimimit, metodat e individualizuara, trajnimi profesional dhe të
mësuarit bazuar në përvojë gjithashtu do t’i nxis individët të bëjnë një hap prapa nga rutina
dhe të promovojnë ndryshimin.
Edhe pse ideja e të mësuarit nga eksperiencat e jetës nuk është e re, ajo ka fituar më
shumë rëndësi në ligjërimin ndërkombëtar mbi politikën arsimore në dy dekadat e fundit.
Shumë programe kanë qenë të zhvilluara për të mbështetur të mësuarit përmes jetës.
Fokusi kryesor i këtyre programeve është të aftësojnë individët për të shkuar në kërkim të
mundësive të të mësuarit për arsye personale ose profesionale gjatë gjithë jetës.
Përmirësimi personal, punësimi, konkurrenca dhe shtetësia më aktive janë disa nga
rezultatet e pritshme të një programi të të mësuarit përmes jetës (LLP).
Për shkak të rëndësisë së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në shoqërinë tonë
në ditët e sotme, kompetenca dixhitale luan një rol të rëndësishëm në LLP. Individët duhet
të jenë në gjendje të përdorin kompjuterët për të "tërhequr, vlerësuar, ruajtur, prodhuar,
paraqitur dhe shkëmbyer informacion, dhe për të komunikuar dhe marrë pjesë në rrjete
bashkëpunuese përmes internetit.
Sidoqoftë, ndryshimet dhe inovacioni në modelet e të nxënit ngrenë pyetje të reja të cilësisë
dhe përfshirjes. A reflekton oferta E-learning sot të njëjtat standarde të cilësisë në të
mësuarit rezidencial? A është mësimi elektronik sot sa më gjithëpërfshirës i mundur? A është
mësimi online efektiv? Në cilat kontekste? Per cfare grupmoshash? Si reagojnë nxënës të
ndryshëm? A përbën mjedisi socio-kulturor një ndryshim? Çfarë problemesh ka mësimi
online në edukimin joformal ndërkulturor dhe aktivitetet trajnuese? Këto janë pyetje që
nxisin debatin rreth mësimit online dhe ne ende nuk kemi gjetur përgjigje.
E rëndësishme është pyetja se si mësimi online mund të jetë i suksesshëm, veçanërisht në
këtë faze ku shoqëria po kalon me hapa të shpejtë nga një fazë e "përshtatjeje" në një fazë
më të përgjithshme që është shumë e rëndësishme për të fituar një kuptim të cilësisë në
mësimin elektronik në një treg evropian edukativ.
Shumë koncepte dhe përqasje të ndryshme janë zhvilluar deri më tani për shumë kontekste
dhe qëllime të ndryshme. Në lidhje me cilësinë, debati zhvillohet në aspektin e të mësuarit
të praktikuesve, jo vetëm në edukimin formal, ku fusha e mësimit online është hulumtuar
mjaft gjerësisht, por gjithashtu në proceset joformale të edukimit, ku deri në momentin e
sotëm debatet kryhen kryesisht për sa i përket pajtueshmërisë së standardeve, parimeve,
bazave teorike, vlerave dhe metodave.
Mësimi online parashikohet si një grup i gjerë i aplikacioneve dhe proceseve që përfshijnë të
mësuarit bazuar online, të mësuarit në bazë kompjuterike, klasa virtuale dhe dixhitale.
Zhvillimi i mësimit online është një nga fushat më të zgjeruara të arsimit dhe trajnimit, por
gjithashtu edhe kur bëhet fjalë për aktivitete dhe trajnime ndërkulturore joformale dhe
trajnuese.
Sidoqoftë, ajo që dihet rreth mësimit online është shumë e kufizuar për shkak të mungesës
së qëndrueshmërisë. Kjo është një sfidë e lidhur veçanërisht me identifikimin e kritereve të
cilësisë, qasjet pedagogjike në mësimin online dhe ndikimin ndërkulturor në edukimin
joformal në aktivitete trajnuese.
Përdorimi i mësimit online po bëhet një praktikë e zakonshme në mjediset joformale në ditët
e sotme, njerëzit që ende vizitojnë shkollat dhe universitetet janë disi të mësuar me
teknologjitë multimediale dhe internetin si një mjet për të përmirësuar dhe lehtësuar
mësimin e tyre.
Kjo nuk është e vërtetë për njerëzit që kanë lënë shkollën ose kanë mbaruar universitetin.
Disa prej tyre ndihen jo komfort në skenarët e mësimit online, veçanërisht nëse ata duhet të
zgjedhin midis "mënyrës tradicionale të të mësuarit” dhe mësimit online.
Megjithëse ata e pranojnë që mjetet e të mësuarit në internet mund të lehtësojnë dhe
përmirësojnë ritmin e procesit të të mësuarit
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Ndarja dixhitale, shkrim-leximi dixhital dhe edukimi jo-formal
Edhe pse shumë njerëz janë në gjendje të përdorin kompjuterët, kompetenca dixhitale është
e pabarabartë midis individëve. Sipas hulumtimit të fundit, është e mundur të identifikohen
"vendasit dixhitalë" (njerëzit që u lindën dhe u rritën të rrethuar nga dhe duke përdorur
kompjuter, e-mail, internet, telefona celularë dhe të gjitha teknologjitë e tjera të epokës
dixhitale) dhe "emigrantët dixhitalë" (njerëzit që nuk kanë lindur në botën dixhitale, por janë
adaptuar dhe kanë mësuar se si të përdorin teknologjitë e reja më vonë në jetë). Më tej në
një analizë më të thellë ne mund të bëjmë një dallim midis individëve që janë në gjendje të
komunikojnë, të aksesojnë dhe publikojnë informacionin duke përdorur teknologjitë e epokës
dixhitale. Kompetenca dixhitale ka po ashtu nivele të ndryshme të shkrim-leximit në një
mënyrë të ngjashme si leximi dhe shkrimi. Duke marrë parasysh perspektivat e ndryshme në
shoqërinë e sotme mbi ndarjen dixhitale, është e sigurt që një pjesë e popullsisë është larg
përqasjes me aftësitë dixhitale. Padyshim mosha, disponueshmëria e pajisjeve dhe aksesi në
internet janë faktorë të rëndësishëm, por të jesh kompetent në botën dixhitale është të
kuptosh dhe të jesh në gjendje të vlerësosh mundësitë dhe përparësitë e përdorimit të TIK.
Si mbështetje për zhvillimin e kompetencës dixhitale, mjedisi arsimor - formal, joformal ose
informal - luan një rol të rëndësishëm.
Edukimi dhe trajnimi që nuk janë pjesë e një sistemi të rregullt të shkollave, kolegjeve, dhe
universiteteve por kanë objektiva të strukturuar konsiderohen si arsim joformal. Ky lloj i arsimit
nuk çon kryesisht në çertifikim, por kryesisht në njohjen dhe vërtetimin e të mësuarit përmes
eksperimentimit dhe ndarjes së përvojës mes nxënësit.
Vështirësitë e mundshme për të adoptuar dhe zbatuar mjete të mësimit
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Mjediset joformale arsimore përballen me disa probleme të tilla si:
- Buxheti: institucionet e vogla të arsimit joformal zakonisht punojnë me një buxhet të ngushtë.
Ato akoma duhet të investonjë para për të trajnuar personelin dhe për të rregulluar pajisjet
teknologjike, por investimet pritet të kenë rezultate pozitive sa më shpejt të jetë e mundur.
- Personeli: shpesh është i kufizuar dhe çon në një situatë në të cilën një person është
përgjegjës përvdetyra të ndryshme të reja, si krijimi i përmbajtjes, dizenjimi dhe udhëzimi,
përveç atyre të zakonshmet.
- Nxënësit: nëse e perceptojnë mjedisin e mësimit online si thjesht një ndryshim të mediumit,
shanset janë se ata nuk do të marrin pjesë, të paktën jo spontanisht.
- Variabla të tjerë: shkollat në gjuhë komerciale ndryshojnë në madhësi, interes dhe cilësi.
Madje edhe kur një projekt i mësimit elektronik përshtatet me buxhetin, drejtuesit e institucionit
mund të zgjedhin mos zbatimin e tij.
Përparësitë e përdorimit të mjeteve të e-mësimit
-Disa nga elementet që pjesëmarrësit e projektit i drejtojmë në arsimin dixhital përmendim ato
elemente si përparësi të përdorimit të mjeteve të mësimit online:
-Është fleksibël dhe i rehatshëm, ju mund ta përdorni kur të doni dhe nga cilido vendi që është
ka lidhje me internetin;
-Jep mundësinë e lirisë së zgjedhjes, sepse burimet mund të zgjidhen nga nxënësi, një sistem
i përshtatur për këdo.
-Promovon hapësirë më të gjerë për vetëvlerësim dhe reagime;
-Është interaktive, dhe kjo të jep ndjesinë për të qenë më i përfshirë dhe më shumë interesante
dhe burimet janë të pakufizuara dhe të lehta për t'u ndarë me kolegët e tjerë;
-Është dukshëm më eko-miqësore.
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III KOMPETENCA DIXHITALE DHE MJETET ONLINE NE
EDUKIMIN JO-FORMAL

Koncepti i kompetencës dixhitale është shfaqur njëkohësisht me zhvillimin
teknologjik dhe pasi shoqëria ka njohur nevojën për kompetenca të reja.
Zhvillimi i teknologjive mundëson dhe krijon vazhdimisht aktivitete dhe qëllime
të reja, dhe rëndësia e kompetencës dixhitale prandaj ndryshon vazhdimisht
dhe duhet parë gjithmonë në lidhje me teknologjinë aktuale dhe zbatimin e
saj.
Edhe pse përdorimi i kompjuterëve, celularëve dhe internetit po rritet pothuajse në të gjitha
grupet e njerëzve, nuk do të thotë domosdoshmërisht se ata zhvillojnë këto aftësi dhe mund
të përfitojnë prej tyre në shumë aspekte të ndryshme të jetës. Hulumtimet kanë treguar se
përdorimi në sasi të mëdha i kompjuterit, celularit dhe i internetit kontribuon vetëm në aftësitë
dixhitale në nivelin operacional. Aftësia më e lartë njohëse për kërkimin kritik dhe përzgjedhjen
e informacionit nuk është pasojë e konsumit më të madh. Përdoruesit thjesht mund të
qëndrojnë në të njëjtin nivel dhe të përdorin vetëm disa aplikacione specifike. Prandaj,
konsumi i lartë i teknologjisë si i tillë nuk duhet të konsiderohet si provë e aftësisë dixhitale
(Van Deursen, 2010).
Përkufizimi i Kompetencës Dixhitale
Kompetenca dixhitale është një kombinim i njohurive, aftësive dhe qëndrimeve në lidhje
me përdorimin e teknologjisë për të kryer detyra, për të zgjidhur problemet, për të
komunikuar, për të menaxhuar informacionin, për të bashkëpunuar, si dhe për të krijuar
dhe ndarë përmbajtjen në mënyrë efektive, të përshtatshme, të sigurt, kritike, krijuese, në
mënyrë të pavarur dhe etike.
Korniza e Kompetencës Dixhitale për Pedagogët (DigCompEdu)
Profesionet e mësimdhënies përballen me kërkesa që ndryshojnë me shpejtësi, të cilat
kërkojnë një set aftësish më të reja, më të gjera dhe më shumë të sofistikuara se më
parë. Gjithëpërfshirja e pajisjeve dhe aplikacioneve dixhitale në veçanti, kërkon që
arsimtarët të zhvillojnë aftësitë e tyre dixhitale.
Kuadri Evropian për Kompetencën Dixhitale të Pedagogëve (DigCompEdu) është një
kornizë e shëndoshë shkencërisht që përshkruan se çfarë do të thotë për arsimtarët të
jenë kompetentë dixhitalë. Ai siguron një kornizë të përgjithshme referimi për të
mbështetur zhvillimin e kompetencave specifike dixhitale për arsimtarët në Evropë.
DigCompEdu është drejtuar drejt arsimtarëve në të gjitha nivelet e arsimit, nga fëmijëria
e hershme deri te arsimi i lartë, përfshirë arsimin dhe trajnimet e përgjithshme dhe
profesionale, arsimit për nevoja të veçanta dhe konteksteve të të mësuarit joformal.
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DigCompEdu detajon 22 kompetenca të organizuara në gjashtë zona. Fokusi nuk është në aftësitë teknike. Përkundr azi,
korniza synon të detajojë se si teknologjitë dixhitale mund të përdoren për të përmirësuar dhe përtërirë arsimin dhe
aftësimin.
Studimi DigCompEdu bazohet në punën e mëparshme të kryer për të përcaktuar Kompetencën Dixhitale të qytetarëve
në përgjithësi, dhe Origjinën e Arsimit Kompetent Dixhital (DigCompOrg). Kontribuon në miratimin që Komisioni bëri së
fundmi për Agjendën e Aftësive për Evropën dhe iniciativa Agjenda për aftësi të reja dhe për punë të reja
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Cila është Korniza e Kompetencës Dixhitale për Qytetarët dhe pse është e nevojshme?
Evropianët jetojnë në një botë dixhitale gjithnjë e më komplekse, një botë e cila po
revolucionon si ata që punojnë, ashtu dhe ata që bëjnë biznes, mësojnë dhe sillen si qytetarë
aktivë në shoqërinë e sotme. Kur plotëson një aplikim për punë në internet, duke përdorur
tregtinë elektronike për të blerë ose përmes një aplikacioni, njerëz kanë nevojë për aftësi,
njohuri dhe besim për të shfrytëzuar sa më shumë revolucionin dixhital. Një mungesë e
aftësisë dixhitale mund të ketë një efekt të thellë në shanset e përgjithshme të jetës dhe
punësimin e njerëzve.
Rreth 40% e popullsisë së Bashkimit Evropian (BE) kanë një nivel të pamjaftueshëm të aftësive
dixhitale – nga të cilat 22% nuk kanë fare. Këta shpesh janë qytetarë të moshuar, të rinjtë
më pak të arsimuar, familjet dhe emigrantët me të ardhura të ulëta. Për më tepër, 32% e
fuqisë punëtore të BE-së kanë aftësi dixhitale të pamjaftueshme, me 13% të vlerësuara si
aspak (1). Duhet gjithashtu të theksohet se në të gjithë BE, 42% e qytetarëve pa aftësi
kompjuterike janë joaktiv në tregun e punës.
BE është shumë e vetëdijshme se shumë qytetarë nuk kanë aftësinë për të shfrytëzuar
potencialin e plotë të teknologjisë dixhitale në jetën e tyre të përditshme. Për më tepër, nuk
ka pasur ndonjë përshkrim për aftësitë dixhitale ose si t’i vlerësojmë ato. Kjo është arsyeja
pse Komisioni Evropian ka zhvilluar Kornizën Evropiane të Kompetencës Dixhitale për
Qytetarët - e njohur si DigComp - dhe e ngjashme me një mjet vetëvlerësimi.
Në thelb, korniza identifikon 21 kompetenca në pesë fusha kryesore, duke përshkruar atë që
do të thotë të kesh njohuri në fushën dixhitale. Njerëzit duhet të kenë kompetenca në secilën
nga këto fusha në mënyrë që të arrijnë qëllimet që lidhen me punën, punësimin, mësimin,
kohën e lirë dhe pjesëmarrjen në shoqëri.
Të jesh kompetent në fushën dixhitale është më shumë sesa të jesh në gjendje të përdorësh
telefonin ose kompjuterin më të fundit inteligjent - ka të bëjë me aftësinë për të përdorur
teknologji të tilla dixhitale në një mënyrë kritike, bashkëpunuese dhe mënyrë krijuese. Kjo
është arsyeja pse DigComp u kërkon njerëzve të mendojnë për një sërë çështjesh si ruajtja e
informacionit, duke mbrojtur identitetin e tyre dixhital, zhvillimin e përmbajtjes dixhitale dhe
‘Netiquette’.
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KUSH MUND TË PËRDOR DIGCOMP?
Korniza mund të përdoret nga një sërë individësh dhe organizatash për të vlerësuar
kompetencat dixhitale. Qytetarët e BE-së me aftësi të dobëta dixhitale mund ta
përdorin atë për të identifikuar njohuritë që u nevojiten për tu bërë më aktiv në
shoqëri. Dikush që është i papunë dhe kërkon punë mund ta përdorë DigComp për të
identifikuar aftësitë dixhitale që ata tashmë kanë dhe për të shtuar atë informacion
në CV e tyre dhe në aplikimet për punë. Përveç kësaj, korniza mund t'i ndihmojë ata
të identifikojnë aftësitë që u mungojnë, duke bërë më të lehtë për të kërkuar
zhvillimin e duhur dhe mundësitë e të mësuarit.
Punëdhënësit që kërkojnë anëtarë të rinj të stafit mund të përdorin DigComp për të
përcaktuar saktësisht kompetencat dhe kualifikimet që kërkohen për të hartuar një
përshkrim të punës ose për të mbushur një vend të lirë pune. Shërbimet e punësimit
mund të përdorin kornizën për të shkëmbyer informacionin përkatës të tregut të
punës - të tilla si CV-të dhe vendet e lira të punës - dhe për të ofruar udhëzime në
karrierë për punëkërkuesit për të gjitha vendet e punës kërkojnë aftësi dixhitale por
që nuk janë profesione të TIK.
DigComp është një udhëzues për kërkesat e të mësuarit, që do të thotë se është
gjithashtu një burim i vlefshëm në sektorin e arsimit dhe trajnimit. Për shembull,
mësuesit mund ta përdorin atë për të zhvilluar kurse dhe për të vlerësuar progresin e
studentëve ndërsa punojnë për të përmirësuar aftësitë e tyre dixhitale. Mësuesit
gjithashtu kanë nevojë të kenë kompetenca dixhitale.
SI FUNKSIONON DIGCOMP?
Çdokush mund të përshkruajë lirisht aftësinë e tij dixhitale në 27 gjuhë përmes
EUROPASS, një mjet i vetëvlerësimit bazuar në kornizën DigComp (shih:
https://europass.cedefop.europa.eu/en/ rreth).
EUROPASS është një shërbim i BE që lejon punëkërkuesit të tregojnë aftësitë dhe
kualifikimet e tyre në formate që mund të kuptohen lehtësisht në të gjithë Evropën.
Korniza e Kompetencës Dixhitale për Qytetarët u zhvillua nga Qëndra e Përbashkët e
Kërkimit e BE-së në emër të Drejtorisë së Përgjithshme të Punësimit, Çështjeve
Sociale dhe Përfshirjes. Për më shumë informacion shih:
http://ec.europa.eu/jrc/digcomp
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MJETET ONLINE DHE METODAT PËR PUNËN DIXHITALE TË TË RINJVE DHE MESIMI
ONLINE NË EDUKIMIN JOFORMAL
Sistemi i menaxhimit të të mësuarit me burim të hapur (LMS) = MOODLE
Moodle është një sistem i menaxhimit të të mësuarit me burim të lirë (LMS) falas dhe i
shpërndarë në PHP nën Licencën e Përgjithshme Publike GNU i zhvilluar mbi parimet
pedagogjike. Moodle përdoret për mësim të përzier, edukimin në distancë, klasa e kthyer
dhe projekte të tjera të mësimit online në shkolla, universitetet, vendet e punës dhe sektorë
të tjerë.
Moodle u krijua fillimisht nga Martin Dougiamas për të ndihmuar pedagogët të krijojnë kurse
në internet me fokus në bashkëveprimin dhe ndërtimin bashkëpunues të përmbajtjes, dhe
është në evolucion të vazhdueshëm. Versioni i parë i Moodle u lëshua më 20 gusht 2002
Projekti Moodle drejtohet dhe koordinohet nga Moodle HQ, një kompani Australiane me 50
zhvillues i cili mbështetet financiarisht nga një rrjet i tetëdhjetë e katër kompanive të
shërbimit botëror Moodle Partner. Zhvillimi i Moodle është ndihmuar gjithashtu nga puna e
programuesve me burim të hapur.
Moodle është një platformë mësimore që përdoret për të shtuar dhe lëvizur mjediset
ekzistuese të të mësuarit në internet. Si një mjet i mësimit online, Moodle zhvilloi një numër
karakteristikash që tani konsiderohen standarde për të sistemet e menaxhimit të mësimit, të
tilla si një kalendar dhe një libër notash. Moodle është një mjedis virtual i të mësuarit dhe
mund të përdoret në shumë lloje të mjediseve të tilla si arsimi, trajnimi, dhe zhvillimi si dhe
në mjediset e biznesit.
Më shumë informacion në https://moodle.org/
MJETET KOMUNIKIMI ONLINE
Komunikimi efektiv është çelësi për një mësimdhënie dhe mësimnxënie të suksesshme, qoftë
në një klasë fizike ose një klasë virtuale. Sidoqoftë, mbajtja e komunikimit online me jo një,
por mbi njëzet studentë është padyshim sfiduese.
Platformat e komunikimit ndihmojnë në kapërcimin e kësaj sfide; ato mundësojnë
komunikimin me grupe më të mëdha, me video konferenca, mesazhe të menjëhershme, thirrje
audio, dhoma virtuale dhe më shumë, me çdo pajisje dhe nga kudo.
Disa nga mjetet më të përdorshme janë:
-Zoom
-MS Teams
-Skype
-Google Meet
Zoom - Me ekipe në të gjithë botën që punojnë në distancë gjatë pandemisë së COVID-19,
aplikacionet me video konferencë si Zoom janë bërë jashtëzakonisht të popullarizuara.
Zoom ndihmon bizneset dhe organizatat të sjellin ekipet e tyre së bashku në një mjedis për
të bërë sa më shumë. Është platformë e lehtë dhe e besueshme për video, komunikohet me
zë, shpërndarje të përmbajtjes dhe biseda kalon nëpër pajisje të lëvizshme, desktop, telefona
dhe sisteme dhomash. Zoom tregtohet publikisht në Nasdaq (ZM) dhe selia qëndrore gjendet
në San Jose, California.
Zoom është një mjet i video konferencave që ju lejon të drejtoni një mjedis virtual me ekipe
të ndryshme. Me veçori të fuqishme audio, video dhe bashkëpunimi, ky mjet komunikimi lidh
anëtarët që janë larg me njëri-tjetrin.
Karakteristikat kryesore të Zoom përfshijnë:
Video chat dhe video konferencë me kualitet HD
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Konferenca me zë duke përdorur VoIP (Protokolli Zëri përmes Internetit)
Mesazh i menjëhershëm
Sfonde virtuale për video calls
Shpërndarja e ekranit dhe tabelat bashkëpunuese
Organizimi i Webinareve
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MS Teams
Microsoft Teams është një softuer bashkëpunimi, që është pjesë e kompletit Office 365 të
aplikacioneve. Aftësitë kryesore në Microsoft Teams përfshijnë mesazhe që lidhen me biznese,
telefonat, video takime dhe shpërndarje të skedarëve të ndryshëm. Bizneset e të gjitha madhësive
mund të përdorin Teams.
Teams janë oferta thelbësore e komunikimit e unifikuar e Microsoft-it dhe konkurron me produkte
të ngjashëm si Slack, Cisco Webex Teams dhe Google Hangouts. Si aplikacioni i komunikimit,
Teams u mundësojnë punëtorëve lokalë dhe të largët të bashkëpunojnë për përmbajtjen në kohë
reale dhe në pajisje të ndryshme, përfshirë laptopët dhe pajisjet mobile. Teams e Microsoft-it
integron me aplikacione të tjera të Office 365, duke përfshirë Exchange, PowerPoint dhe
SharePoint.
Teams e Microsoft-it ka nisur në Mars 2017. Në Shtator 2017, Microsoft njoftoi që Teams do ta
zëvendësojë Skype për Biznese Online në Office 365. Microsoft përdorte Skype për Biznese me
karakteristika, që përfshijnë mesazhet, takime dhe aftësitë e telefonimit. Karakteristika të reja i
shtohen Teams rregullisht.
Skype
Skype është një aplikacion telekomunikues që specializohet në sigurimin e video bisedave dhe
thirrjeve zanore midis kompjuterëve, tabletëve, pajisjeve mobile, konsolës Xbox One dhe
orëve inteligjente mbi Internet. Skype gjithashtu ofron shërbime të mesazheve të
menjëhershme. Përdoruesit mund të transmetojnë tekst, video, audio dhe imazhe. Skype lejon
video konferencë.
Edhe pse Skype është një produkt komercial, versioni i tij falas përdoret me frekuencë në rritje
midis mësuesëve, shkollave dhe organizatave bamirëse të interesuara në projekte globale të
arsimit.
Google Meet
Google Meet (i njohur më parë si Hangouts Meet) është një shërbim video-komunikimi i
zhvilluar nga Google. Është një nga dy aplikacionet që përbëjnë zëvendësimin për Google
Hangouts, tjetri është Google Chat. Google planifikoi të fillojë pensionimin e Google Hangouts
në tetor 2019.
Karakteristikat e Google Meet përfshijnë:
Telefonata audio dhe video me dy drejtime dhe shumëkahëshe me një rezolucion deri në 720p
Një bisedë shoqëruese
Kriptimi i thirrjes ndërmjet të gjithë përdoruesve
Filtrim audios që anulon zhurmën
Modaliteti me dritë të ulët për video
Mundësia për t'u bashkuar me takimet përmes një shfletuesi në internet ose përmes
aplikacioneve Android ose iOS
Integrimi me Google Calendar dhe Google Contacts për thirrjet me një klik
Shpërndarja e ekranit për të paraqitur dokumente, fletëllogaritëse, prezantime, ose (nëse
përdorni një shfletuesi) skedat e tjera të shfletuesit
Mundësia për të realizuar takime duke përdorur një numër thirrjesh në SH.B.A.
Pritësit janë në gjendje të refuzojnë hyrjen dhe të heqin përdoruesit gjatë një telefonate.
Lidhuni, bashkëpunoni dhe festoni në mënyrë të sigurt nga kudo. Me Google Meet, të gjithë
munden të krijojnë në mënyrë të sigurt dhe t’ju bashkoheni takimeve në video me cilësi të
lartë për grupe me deri në 250 persona.
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Duke nisur nga fillimi i majit 2020, çdokush me një adresë email mund të regjistrohet në Meet
dhe të shijojë të njëjtat karakteristika të disponueshme për përdoruesit e biznesit dhe arsimit
tonë, të tilla si caktimi i thjeshtë dhe shpërndarjen e ekranit, titrat në kohë reale dhe paraqitjet
që përshtaten me preferencën tuaj, përfshirë një pamje e zgjeruar.
Më shumë in formacion në: https://meet.google.com/
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Tabela në internet
Tabelat në internet ose tabelat dixhitale ndihmojnë në imitimin e tabelës / dërrasës së zezë
të klasës me studentët. Shumica e këtyre mjeteve ofrojnë një kanavacë të pafund me biblioteka
për të krijuar lloje të ndryshme të diagrameve, charteve, grafikëve dhe qëllimeve të tjera
të vizualizimit (d.m.th. postera, organizues grafikë, etj.).
Creately përdoret gjerësisht nga arsimtarët për një larmi qëllimesh. Krijimisht është mënyra
më e thjeshtë për të punuar vizualisht dhe për të bashkëpunuar me ekipin tuaj. - Nga skicimi
i koncepteve, analizimi i proceseve deri te planet e idetë, përdorni Diagramet e krijuara për të
menduar dhe bashkëpunuar vizualisht.
Më shumë informacion në: https://creately.com/
Jamboard është tabela dixhitale e G Suite që ofron një përvojë të pasur bashkëpunuese për
ekipet dhe klasat. Shikoni krijimtarinë tuaj të shpaloset: mund të krijoni një Jam, ta redaktoni
nga pajisja juaj dhe ndajeni me të tjerët. Të gjithë mund të bashkëpunojnë në Jam në çdo
kohë, kudo. Për bizneset dhe shkollat që përdorin pajisje Jamboard, ju mund të përdorni
telefonin ose tabletin tuaj për t'u bashkuar ose për të hapur një Jam në një bord afër.
https://edu.google.com/products/jamboard/
Mjetet e Planifikimit të Punës
Mbajtja e një orari të punës është edhe më e rëndësishme kur jeni duke punuar nga shtëpia;
posaçërisht gjatë kohërave stresuese, një rutinë solide mund të ndihmojë në maksimizimin e
përdorimit të kohës tuaj. Ju mund të përdorni aplikacionet e menaxhimit dhe caktimit si Google
Calendar dhe Calendly për të modernizuar.
Calendly ju ndihmon të caktoni takime pa postë elektronike
Calendly mund të lidhet me deri në gjashtë nga kalendarët tuaj për të kontrolluar
automatikisht disponueshmërinë dhe ju ndihmon të lidheni me kontaktet, perspektivat dhe
klientët tuaj më të mirë.
https://calendly.com/
Mjetet e menaxhimit të dokumenteve
Nga testet te planet e mësimit, ka një sërë dokumentesh që mësuesit duhet të mbajnë rregullisht.
Një vend qendror për të ruajtur, organizuar dhe menaxhuar të gjitha këto dokumente është
thelbësore për të mbajtur siç duhet, kur jeni duke dhënë mësim në distancë.
Mjete të tilla si GSuite, MS office, OneDrive, Dropbox dhe Evernote thjeshtojnë procesin dhe
mirëmbajtjen e dokumenteve që zotëroni.
Ruani të gjitha dokumentet, skedarët, etj. në cloud, gjë që ju lejon juve dhe studentëve tuaj t'i
përdorni ato me çdo pajisje nga kudo
Organizoni mjeshtërisht dokumentet në dosjet dhe nën dosjet përkatëse duke e bërë më të lehtë
marrjen e tyre
Shpërndani shpejt skedarët dhe dokumentet me këdo me një lidhje të vetme ose si një skedar.
Ju gjithashtu mund të rregulloni cilësimet e lejes, duke i ndryshuar ato në modalitetin Redakto,
Shiko dhe Sugjero në aplikacionet GSuite.
Bashkëpunoni me studentët për redaktimin dhe rishikimin e dokumenteve, shtoni komente dhe
sugjerime dhe gjurmoni ndryshimet me historikun e versionit
Më shumë informacion në: https://workspace.google.com/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.google.com/intl/en_in/drive/
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https://evernote.com/
Mjete Online që përdorin formatin video
YouTube dhe Loom janë mjete të shkëlqyera në internet për krijimin dhe ndarjen e videove me
studentët tuaj. Ju mund t'i përdorni këto mjete në një numër mënyrash;
Regjistroni orët ose leksionet tuaja në internet dhe ndajini ato me studentët
Studentët mund të rishikojnë videot nëse mungojnë gjatë ose gjatë rishikimeve të provimeve. Ju
gjithashtu mund të keni videon e regjistruar para orës së mësimit dhe shpërndajeni atë me
studentët kur jeni me leje
Nëse po u jepni të njëjtin mësim klasave të ndryshme, mund të përdorni një orë mësimore të
regjistruar paraprakisht për të shmangur mësimdhënien e përsëritur
Nxitini studentët të mësojnë në mënyrë të pavarur me orë mësimore të regjistruara paraprakisht
në video. Mundësia që studentët të kuptojnë më mirë një koncept është më e lartë kur ata e
kuptojnë atë vetë
Ndani lidhjet me burimet ekzistuese të videos në internet
https://www.loom.com/
Krijuesit e Kuizit Online
Nëse jeni duke dhënë mësim online ose në një klasë fizike ose në punën e të rinjve, kuizet janë
një mënyrë e shkëlqyeshme për të kontrolluar performancën e një studenti apo pjesëmarrësi.
Krijuesit e kuizeve online e bëjnë më të lehtë për të:
• Krijuar, formatuar dhe ndarë vlerësime në internet
• Krijuar fletë përgjigjesh të cilat ju lejojnë të gjurmoni dhe vlerësoni me lehtësi përgjigjet e secilit
student
–Kahoot: ky është mjeti më i famshëm online për edukimin. Nëse keni filluar ta përdorni në klasën
tuaj, ndoshta i keni dëgjuar studentët tuaj që kërkojnë të luajnë më shumë se një herë.
- Quizizz: një kuiz që mund të krahasohet me Kahoot, më pak i njohur, por teknikisht i
shkëlqyeshëm, me shumë mundësi për pyetje dhe një tipar vërtet tërheqës.
Platforma online për detyrat e shtëpisë
Një nga gjërat më sfiduese kur jepni mësim nga shtëpia është të mbani gjurmët e studentëve
kur bëjnë detyrat e shtëpisë.
Detyrat e shtëpisë mund të vijnë në forma të ndryshme; ese, fjalime, teste, etj. Mund të përdorni
një kombinim të platformave të mësipërme për t'i bërë studentët të paraqesin detyrat e shtëpisë.
• Google Docs - për ese dhe detyra të tjera me shkrim
• Zoom, Skype dhe aplikacione të tjera video konferencash - për detyra verbale
• Loom, YouTube, Prezi, Google Slides - për video dhe prezantime
• Google Classroom - Shpërndani detyrat, vlerësoni dhe dërgoni komente
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MJETET KREATIVE - Krijuesi i Dizajnit Grafik, prezantimi dhe
redaktues fotografish

PIKTOART

CANVA

Piktochart është një aplikacion
inografik i bazuar online i cili lejon
përdoruesit pa përvojë intensive në
dizajnin grafik për të krijuar lehtësisht
infograf profesional duke përdorur
modele tematike. Një tipar i
rëndësishëm i Piktochart është aftësia
e saj botuese HTML, e cila gjeneron
infografi që mund të shikohen në
internet me elementë të shumtë të
klikueshëm për përdoruesit. Për më
tepër, programi ofron mjete për të
shtuar harta interaktive, grafik, video
dhe hiperlidhjet.

Canva është një platformë e dizajnit
grafik, përdoret për të krijuar grafikë
të mediave sociale, prezantime,
postera, dokumente dhe përmbajtje të
tjera vizuale. Aplikacioni tashmë
përfshin shabllone që përdoruesit të
përdorin. Platforma është falas për tu
përdorur por ofron shtesa për të
paguar si Canva Pro dhe Canva për
Ndërmarrjen për funksionalitete
shtesë. Canva është një mjet i
ngarkuar me veçori dhe funksionalitete
të mjaftueshme për përdorim të
thjeshtë çdokush mund të krijojë një
larmi angazhimesh me përmbajtja që
shpërndahet.
https://www.canva.com /

https://piktochart.com/

PICMONKEY

VISME

PicMonkey është një alternativë si
Canva që është një redaktor në internet
dhe prodhues i dizajnit grafik. Ti
mundesh të redaktosh foto, krijosh
dizajne të reja duke përdorur modele,
dhe krijoni një dizajn nga fillimi. Ju ofron
me 40+ filtra për foto, mbi 4K grafikë
dhe tekstura për të zgjedhur dhe 300+
shkronja.

Nëse jeni të lodhur nga PowerPoint,
Visme ofron një prezantim të bukur me
tematika që ju t’i përdorni, secila me
koleksionin vetjak të paraqitjeve të
diapozitivave. Nga imazhe në
infografikë, eBooks dhe videot, këto
mjete të bazuara në web përdorin
modele të paracaktuara së bashku me
funksionalitetin kap dhe tërhiq për t'ju
mundësuar të krijoni një mori
përmbajtjesh tërheqëse duke nxitur
përpjekjet tuaja të marketingut.
https://www.visme.co/

https://www.picmonkey.com/
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MentiMeter

SLIDO

Mentimetri ju mundëson të ktheni
takimet,
seminaret,
trajnimet,
konferencat ose klasa në përvoja
interaktive që janë argëtuese për ju dhe
pjesëmarrësit tuaj. Krijoni re fjalësh
bazuar në përshtypjet e audiencës suaj,
bëni një pyetje të shpejtë me zgjedhje të
shumëfishtë, lëreni audiencën tuaj të
votojë, ose aktivizoni dhomën me një
konkurs Quiz! Më shumë se 25 milion
njerëz në të gjithë botën tashmë
përdorin Mentimetrin për prezantime
interaktive.

Slido është një platformë e lehtë për
pyetje e përgjigje dhe sondazhe.
Ndihmon
njerëzit
të
marrin
maksimumin rreth takimeve dhe
ngjarjeve duke kapërcyer pengesat
midis folësve dhe audiencës së tyre.
Nga
profesionistë
te
trajnerë,
udhëheqës të ekipeve, organizatorët të
konferencës dhe deri te prezantimet
individuale, Slido përdoret nga kushdo
që kërkon mundësinë për një bisedë të
hapur në një takim të drejtpërdrejt,
qoftë
personal
apo
virtual.
https://www.sli.do/

https://www.mentimeter.com/

Aplikacione per
Brainstorm ne
skuadra

TRELLO
Trello është një mjet me lista vizuale që mund të përdoret për menaxhimin e projektit, bashkëpunimin
dhe shumë gjëra të tjera! Kur Trello filloi në 2011, zhvilluesit e përshkruan atë si “një faqe në internet
ku ju mund të bëni një tufë listash. Çdo listë përmban karta. Çdo kartë është diçka që dikush dëshiron
ta zhvillojë më tepër". Në pjesën e pasme të secilës kartë, ka vend për të përfshirë një përshkrim,
biseda, skedar bashkëngjitjesh, lidhjet, listat e kontrollit, etiketat dhe më shumë. Pra, pse thjesht të
përdorni këtë aplikacion kur ju mund të mbuloni dërrasat e bardha me shënjues shumëngjyrësh? Ju
mund të ftoni të tjerët të bashkëpunojnë me ju në bordin tuaj Trello. Pra ky mjet është i dobishëm për
projekte në grup, bashkëpunime me kolegët tuaj, etj
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Padlet

POPPlet

Padlet Padlet është një mjet i ngjashëm me Trello, por i Popplet është mbase mjeti më i thjeshtë
thjeshtuar. Ai paraqitet më shumë si një bord Pinterest, për të kapur dhe organizuar ide. Me disa
por pa praninë e rrëmujës dhe reklamave. Uebfaqja e klikime në ekranin tuaj mund të bëni
"Popplets" (katrorët e vegjël) dhe shtoni
Padlet e përshkruan mjetin si, "Diku midis një
dokumenti dhe një faqe në internet, Padlet i fuqizon të tekst dhe imazhe. Është e lehtë të lidhësh
gjithë që të bëjnë përmbajtjen që ata duan, qoftë është Popplets, t’i riorganizoni ato, ndryshoni
ngjyrat dhe madje rregulloni formën e tyre.
një bord i buletinit të shpejtë, një blog, ose një
Popplet është i shkëlqyeshëm për të
portofolio ”. Versioni "falas" i Padlet përdoret në një
mësuar në klasë dhe në shtëpi. Nxënësit
klasë ose për projekte në grup. Ju mund të
bashkëpunoni me shokët e klasës ose kolegët në Padlet përdorin Popplet për të menduar dhe për të
thjesht duke njohur adresën e tyre të postës elektronike. mësuar vizualisht. Studentët mësojnë të
gjenerojnë ide të reja nga kapja e fakteve,
Krahasuar me Trello, i cili është i orientuar kunddrejt
mendimeve dhe imazheve. Ata mësojnë të
projekteve, Padlet është krijuar më shumë si social
media- një përdorues poston një tekst, një link ose një bëjnë harta të thjeshta në mendime në
vetëm
disa
hapa.
file- dhe përdoruesit e tjerë mund të komentojnë
https://www.popplet.com/
postimin e preferuar, t’i rendisin, apo edhe t’i vlerësojnë
postimet (bazuar në cilësimet që zgjidhni). Një avantazh
i Padlet është se Padlet mund të jetë privat. Padlet ofron
aplikacione për celularë, dhe mundësia për të
shpërndarë ose për të ngulitur një bord në Canvas.
Padlet ofron udhëzime të thjeshta se si të futemi në
Canvas. Atje janë gjithashtu aplikacione për celularë
dhe shtesa të shfletuesit në dispozicion për të bërë
shtimin e Padletit tuaj më të lehtë!
https://padlet.com/

MIRO
MIRO është platforma e tabelës së
bardhë për të sjellë ekipet së bashku, në
çdo kohë, kudo. Miro është një tabelë e
bardhë virtuale e pafund për të krijuar
ide dhe për të shkruar projekte vizuale.
Mund të shtoni video nga YouTube dhe
Vimeo dhe Google Dokuments nga
Google Drive në tabela e bardhë.
Studentët mund të bashkëpunojnë me
punën në grup në pajisje të ndryshme.
Ata mund të shtojnë memorandume
dhe komentojini ato në mini-chat.
https://miro.com/
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iBrainstorm

Flipgrid

Të kuptosh dhe të shpërndash idetë
krijuese të një studenti nuk ka qenë
kurrë më e lehtë. iBrainstorm i lejon ata
të sjellin ide në mënyrën më të lehtë.
Studentët mund të shkruajnë dhe
shtojnë shënime në bord. Ata madje
mund të ftojnë deri në tre shokë për të
marrë pjesë në brainstorm.
http://www.ibrainstormapp.com/

Flipgrid është një diskutim me video i
thjeshtë, falas dhe i arritshëm nga PreK
deri te, nxënësit dhe familjet. Krijoni një
Temë dhe angazhohuni në temën tuaj
...së bashku! Flipgrid është një
platformë që angazhon nxënësit
përmes një diskutimi i bazuar në video.
Aplikacioni shtrihet përtej një mjedisi të
bazuar online dhe krijon mundësi të reja
për reflektim, diskutim, demonstrim dhe
bashkëpunim.” Instruktorët krijojnë një
"rrjet" me një temë dhe krijojnë një
video të shkurtër (2.5 min ose më pak)
për ta shpërndarë me klasën. Pastaj
studentët përgjigjen me videot e tyre!
Studentët mund t'u përgjigjen videove
të tjera me video (90 sekonda ose më
pak).
https://info.flipgrid.com

PIAZZA
Piazza është një platform Q&A, falas
dhe e lehtë për t’u përdorur për
arsimtarët dhe mësuesit, për të
menaxhuar në mënyrë efikase pyetjet e
klasave / ëorkshops / trajnimeve dhe
më pas u përgjigjet. Studentët dhe
pjesëmarrësit mund të postojnë pyetjet
e tyre dhe të bashkëpunojnë për të
redaktuar përgjigjet e pyetjeve.
Instruktorët, trajnerët dhe mësuesit
munden gjithashtu t’u përgjigjen
pyetjeve, të përkrahin përgjigjet e
studentit, dhe të redaktojnë ose fshijnë
çdo post. Kurseni kohë dhe ndihmoni
studentët të mësojnë duke përdorur
fuqinë e bashkësisë

• Formati i stilit Wiki mundëson bashkëpunimin në një hapësirë të vetme
• Karakteristikat e editorit LaTeX, sintaksës së theksuar dhe bllokimit të kodit
• Pyetjet dhe postimet që kanë nevojë për veprim të menjëhershëm janë të
theksuara
• Instruktorët miratojnë përgjigjet për ta mbajtur klasën në rrugën e duhur
• Postimi anonim inkurajon çdo student të marrë pjesë
• Sondazhe shumë të personalizueshme në internet
https://piazza.com/
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