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Çfare është edukimi inovativ?

Kreativiteti është të
mendosh për gjëra të reja. 

Inovacioni eshte të bësh gjëra të reja 
(Theodore Levitt)



Një përqasje inkluzive dhe inovative të mësimit



• Inovacioni në mësimdhënie dhe
mësimnxënie

• "Ne do të mbështesim IAL për të
zhvilluar dhe përmirësuar
strategjitë e tyre për mësimdhënie
dhe mësimnxënie... 

• Studentët duhet të perballen me 
hulumtime apo aktivitete të
lidhura me kërkimin dhe
inovacionin në të gjitha nivelet e 
AL për të zhvilluar mendimin kritik
dhe kreativ ... "

PROCESI BOLONJA  SYNON TE 
FOKUSOHET  NE TRE FUSHA :

NE LIDHJE ME MESIMIN THEKSON: 



Kriteri 4. Strukturat dhe njësitë përgjegjëse
mbështesin eksperimentimin dhe
zhvillimin e metodave të reja
inovative të mësimdhënies përmes
trajnimeve të vazhdueshme të
personelit akademik për përmirësimin
e  aftësive të mësimdhënies dhe
implementimit e tyre



Nje teori e re pedagogjike, një qasje metodologjike, një
teknikë e re mësidhënie, një proces i ndryshem I të
mësuarit, një strukturë institucionale , që kur
implementohet , prodhon një ndryshim të dukshëm në
mësimdhënie dhe mësimnxenie dhe që shpie në një të
mësuar shumë më të mirë nga studenti



mendojmë për rolin e inovimit mbi
njohjen e proceseve që zënë vend 
në mendjen e tyre gjatë 
mësimnxënies - identifikimit dhe 
zhvillimit të aftësive dhe 
kompetencave.



• Rregullimi /përmirësimi i procesit: inovacioni mund të ndodhë në 
punën e përditshme dhe të shihet si një mënyrë për ta bërë punën 
tonë më të lehtë, më efektive, më tërheqëse ose më pak stresuese.
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• Modifikimi i procesit: inovacioni ndikon dukshëm në procesin,
performancën ose cilësinë e një produkti ekzistues (p.sh. nxitja e 
përshpejtuar (AL), statusi ne universitet, shkollim në distance).
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• Transformimi i sistemit: konvertimi i sistemit egzistues (p.sh. procesi i 
Bolonjës; sistem arsimor i automatizuar plotësisht; mësim autonom;
online, në rrjet dhe të mësuarit me celular).
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NDRYSHIM CILËSOR: njohuri më të mira, aftësi më efektive, 
kompetenca të rëndësishme, karakter zhvillimi, vlerat, 
vendosja efektive e punës dhe performanca e punës

NDRYSHIM SASIOR: parametrat e përmirësuara të të nxënit si 
rezultatet e testimit, vëllimi i informacioni të të mësuarit, 
shuma e aftësive të zhvilluara, numri i të regjistruarve në

universitet, performanca e matur e studentëve, largimi , shkalla
e diplomimit, numri i studentëve në klasë , kostua dhe 

efikasiteti kohor.



• Përmes përdorimit të efekteve të
inovacionit a kemi bërë diferencën në
edukim dhe a kemi rritur rezultatet e 
të nxënit?

• A ka ndryshuar mënyra e 
mësimdheniës dhe mësimnxënies?

• Këto janë pyetje bazike që bëhen në
organet drejtuese te universitetit, nga
politikbërsit dhe administratorët.



Inovacioni përmes teknologjisë është i
dyfishtë : çdo integrim i teknologjisë në

mësimdhënie dhe mësimnxënie duhet të 
demonstrojë një produktivitet të shtuar, 

por kjo mund të arrihet vetëm kur :

implementimi bazohet edhe në teori
të forta pedagogjike. 



• Theksi mbi mjetet duket se ndikohet
nga roli i kulturës materialiste, e cila 
nxitet drejt rendjes se rezultateve të
prekshme.

• Studentët sot shqetësohen më shumë 
për notat, certifikatat, dhe diplomat 
(asete të prekshme) se sa për të fituar 
njohuri të qëndrueshme, (Business 
Dictionary, 2016)..

• Ka një tendencë që mësimdhënia
me mjete moderne ka spostuar
përdorimin e teorisë së shëndoshë.



• Një nga studentët më të talentuar
shkroi online, “Studentët mësojnë 
nga pedagogët e tyre, jo nga pajisjet 
elektronike”

• Ndërsa edukimi po bazohet gjithnje e 
më shumë në teknologji pa dyshim, 
ne duhet ta bëjmë atë më efektiv nga
ana pedagogjike, psikologjike dhe 
sociale, të mbështetur sidomos në
kërkimin shkencor.



PENGESAT PËR INOVACIONIN

Arsimi i Lartë ka qenë historikisht i
ngadalshëm për t‘ë miratuar

inovacione për arsye të ndryshme:

për shkak se është kompleks (kohezioni
dhe kontinuiteti i shkencës) ;
 të punës intensive, sepse AL është

veçanërisht i vështirë për t'u bërë më
produktiv (Brewer dhe Tierney, 2012).

 sepse është i vështirë për t'u përhapur në
të gjithë IAL, mbasi ai prish rutinën dhe i
mban implementuesit e tij brenda
sjelljes preferenciale te “rehatisë”.



….
• Inovacioni si një risi mund të bëjë 

dallim të rëndësishme vetëm kur 
përdoret në një shkallë të gjerë.

• Për të krijuar risi duhet qe ai të 
përhapet dhe përdoret në 
universitetet, dhe kjo
konsiderohet si një detyrë edhe
më e vështirë



Për të pasur risi, ne kemi nevojë për shumë individe
novatorë. Por megjithëse është risi shpesh një shkëndijë e 
ka origjinën nga mendja e një personi teper inteligjent, por
që gjithsesi ka nevojë për një mjedis ku ideja ushqehet. Ky 
mjedis formohet dhe ushqehet nga institucionet arsimore, 
kultura dhe ekonomia.

Çfarë duhet të bëjme? Zgjidhje të mundshme

Integrimi i teknologjisë në edukim mund të
jetë i suksesshem vetëm kur merret në
konsideratë dhe vleresohet mendimi
intelektual.



Çfarë duhet të bëjme? Zgjidhje të mundshme

Permiresimi i mësimdhënies dhe sidomos i mësimnxënies: te
zgjerohet mbeshtetja per mesimin me studentin ne qender.

Sigurimi i cilesise eshte nje mekanizem qe mund te
shfrytezohet si ne vleresimin e brendshem, ashtu edhe ne
vleresimin e jashtem te IAL duke verifikuar me mire plotesimin
e standardeve/kritereve per nxitjen e metodave te reja te
mesimit.



Hulumtimi i sistemeve edukative më të mira
tregon qartë se cilësia e stafit akademik është 
elementi thelbësor i suksesit:

Prandaj në rrugën për të rritur inovacionin arsimor, 
duhet fuqizuar roli i stafit si detyra më e rëndësishme.



PER PERSONELIN AKADEMIK

Inkurajohen IAL qe te hartojne dhe zbatojne politika per:
krijimin e nje mjedisi frymezues per stafin që përmirëson kurrikulat, 
metodat dhe praktikat e mësimdhënies si dhe përmirëson cilësinë e 
vlerësimit. Procedurat per promovimin e personelit akademik te
parashikojne kritere te sakta edhe per mesimdhenien.

rekrutimin e personelit akademik, ku te kete prioritet cdo individ qe
krahas kritereve te tjera , eshte i njohur dhe I dalluar per nje metodologji
inovatore ne nje fushe te caktuar.

mbështetje praktike edhe me resurset për stafin që transformon
mësimdhënien



PER PERSONELIN AKADEMIK

IAL te shpallin ditën/ditet inovative
vjetore ku vëmendja e stafit por
edhe e studenteve mund të
fokusohet në temën/temat e 
inovacionit. 

IAL te zhvillojne kurse trajnimi
me lektore te sprovuar ne fushen
e inovcionit, ku audienca te jete
nga stafet akademike dhe
studentet.



Te permiresohet infrastruktura per rritjen e mbeshtetjes te rolit
te studentit ne procesin e mesimit.

PER PERSONELIN AKADEMIK



KONKLUZIONE
• Arsimi i larte ka nevojë për metoda të reja inovative që mund të 

ndihmojnë në një mësimnxënie më cilësore në të gjithë sistemin 
dhe për të gjithë studentët. 

• Duhet të fillojmë të intensifikojmë integrimin e modeleve të 
suksesshme të edukimit ndërkombëtar. 

• IAL inkurajohen qe permes strukturave te tyre, te perdorin me 
eficience mekanizmin per sigurimin e cilesise ne drejtim te
permiresimit te procesit te mesimit. Monitorimi eshte kusht
paraprak.

• Çfarëdo teknologjie që do të planifikojmë për edukimin, sado 
teknologji të integrojmë në mësim, elementi njerëzor, studenti
dhe pedagogu do të jenë thembra e Akilit.



KONKLUZIONE

• Kur integrojmë teknologjitë e reja të mësimdhënies dhe të 
mësimnxënies, duhet së pari të vërifikojmë zbatueshmërinë 
e tyre potenciale, shpenzimet e parashikuara dhe përfitimet, 
dhe pastaj ti zhvillojnë si praktika të suksesshme edukative

• Në mënyrë që të ketë sukses, edukimi inovativ duhet të 
bëhet një çështje kolektive për të gjithë shoqërinë për të 
cilën ne duhet të mbajme përgjegjësi para publikut

Përndryshe, të gjitha përpjekjet tona për të ndërtuar 
një sistem efektiv te arsimit te larte do të dështojnë.
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