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ACADEMY OF EUROPEAN ANGUAGES 

Enter to earn, leave to achieve! 

Anketë – Mësimi online në AEL 

A është i suksesshëm mësimi online në Shqipëri? 

“People expect to be bored by eLearning—let’s show them it doesn’t have to be like that!” - 

Cammy Bean 

“Njerëzit presin të mërziten nga mësimi online – le t’ju tregojmë se nuk ka pse të jetë ashtu!” – 

Cammy Bean 

Që prej datës 9 Mars 2020, në të gjithë vendin, mësimi ka kaluar online, dhe në ditët që flasim 

mësimi po realizohet online pothuajse në të gjithë botën si masë e marrë nga qeveritë për 

parandalimin e përhapjes së COVID-19. Ky tranzicion nuk ka qenë lehtësisht i përqafuar nga 

kushdo. 

Nëse do i referoheshim më konkretisht vendit tonë, vlen të sillet në vëmendje fakti se mësuesit 

dhe nxënësit përballen me shumë sfida e vështirësi sesa kanë lehtësi për të realizuar procesin 

mësimor. Në zona të ndryshme të vendit, mësues e nxënës kanë vështirësi deri edhe pamundësi 

për të patur lidhje interneti.  Nga ana tjetër, gendja është me pozitive dhe shpresëdhënëse në 

kryeqytet. 

Shkollat u detyruan të kalojnë online, por nga ana tjetër shumë qendra trajnimesh u mbyllën dhe 

nuk mund të ushtronin më veprimtarinë e tyre si më parë. Në këtë kuadër u prekën qendra të 

trajnimit professional, ashtu si edhe ato të gjuhëve të huaja. Kjo ishte një goditje shumë e rëndë 

që i erdhi institucioneve private të arsimit. Në këto kushte, është detyra e drejtuesve të këtyre 

institucioneve që të kërkojnë dhe të punojnë për mënyra inovatore të realizimit të mësimit për të 

siguruar vazhdimësinë. 

AEL duke nisur nga muaji Mars, ofroi për disa javë kursin e gjuhës angleze falas. Cilësuar si një 

përvojë krejtësisht e re me grupet e fëmijëve, për ne ështe ë rëndësishme të mësojmë se si është 

pritur shërbimi që ne ofruam. Kështu në vijim të angazhimit tonë për të ofruar më të mirën, bëmë 

një studim duke ndërtuar një anketë qëllimi i të cilës ishte të kuptojë qasjen e prindërve dhe 

nxënësve që morën pjesë në mësimin e Anglishtes online si dhe të vlerësojë masat e nevojshme 

qe duhen marrë për tu përmirësuar në të ardhmen kur mësimi online do të jetë alternativë e 

domosdoshme për të gjitha grupmoshat. 

Anketa u realizua në Google Forms dhe u shpërnda në 80 prindër, nga të cilët u përgjigjën 57 

(në bashkëpunim me fëmijën që ndoqi kursin online) si dhe një numër i kufizuar kursantësh të 

rritur. Anketa u plotësua nga data 17-20 Prill 2020. Rezultatet ishin si më poshtë vijon: 
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1. Pyetjes se “Sa e lehtë është për fëmijët të futen online për ndjekjen e kursit?” ju përgjigjën 

45.6% se kjo ishte shumë e lehtë e po kaq pohuam se ishte e lehtë duke nënkuptuar se mund 

të jenë hasur vështirësi në fillim. Kjo përbën në total 90.2% duke nxjerrë në pah të dhëna 

shumë positive mbi qasjen e fëmijëve në internet nëpërmjet pajisjeve dixhitale, me dhe pa 

ndihmën e të rriturve. 7 % e të anketuarve e kishin të vështirë dhe 1.8% e kishin shumë të 

vështirë. 

 
2. Për pyetjen “Në një shkallë nga 1 në 5, sa e lehtë ishte për fëmijën tuaj kalimi nga mësimi 

në klasë në mësimin online?” 6% e totalit (26.3% - 25.3%) ishin të ndarë në mënyrë të 

barabartë midis shkallës 1 dhe 2 të lehtësisë së tranzicionit, 13% e kanë cilësuar si vështirësi 

mesatare (treguesi 3) dhe pjesa e mbetur 14%, respektivisht 7% secila ndahen ndërmjet 

shkallës 4 dhe 5 të vështirësisë. 
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3. Pyetja “Cilat janë sfidat që has fëmija gjatë ndjekjes së kursit online?” nxori në pah 

vështirësitë më të mëdha me të cilat prindërit dhe fëmijët u ndeshën. Kështu, 47.4% kishin 

qasjen në internet si vështirësinë më të madhe. 22.8% rendisin vështirësinë në përqëndrim si 

një problematikë të dytë më shqetësuese. E folura pa radhë, problem teknike dëgjimi dhe 

problematika të vogla të ngjashme përbënin 29.8%. 

 
 

4. “Sa rehat ndihen fëmijët me librat online?” ishte pyetje që u bë për shkak se shumë prej 

nxënësve sapo kishin përfunduar një nivel dhe nuk arritën të pajiseshin në kohë me tekstet e 

reja. Programi ZOOM lejon ndarjen e materialeve me pjesëmarrësit në seance mësimore dhe 

libri fizik u zëvendësua me material digjital interaktiv. Reagimet ishin: 35.1% ishin shumë 

rehat, 56.1% disi rehat dhe 8.8% nuk ishin aspak rehat. Duhet theksuar se nxënësve iu dërgua 

i njëjti material digjital, por jo cdo pajisje ka kapacitetin për të hapur cdo lloj programi dhe 

kjo e vështirësoi  punën. 
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5. "Në një shkallë nga 1 në 5, sa të kënaqur jeni me formatin e mësimit online?" ishte një 

nga pyetjet më të rëndësishme pasi do të reflektonte drejtpërdrejt akumulimin e të gjitha 

sfidave dhe përvojave pozitive, për të vendosur se cila peshonte më shumë. Kësaj 

pyetjeje, prindërit dhe nxënësit e AEL ju përgjigjën nga një shkallë 1 (më e ulëta) – 5 (më 

e larta) si më poshtë: 

            5 – 50/9% | 4 – 24.6% | 3 – 17.5% | 2 – 3.5% | 1 – 3.5%. 

.  

 

6. "Si do ta përshkruanit përshkruanit përvojën tuaj me mësimin online në AEL?" 

Përgjigjet ishin të larmishme dhe absolutisht pozitive e motivuese. Për më shumë detaje, ju ftojmë 

të shfletoni dokumentin PDF në fund të këtij artikulli. 

7. "Çfarë do të dëshironit të ndryshonit apo të përmirësoni në kurset online?" 

Komentet ishin më së shumti të tilla që nuk kërkonin të ndryshonte dicka, e ndërsa për 

rekomandimet janë marrë masat menjëherë që ato të vihen në zbatim. 

Përgjigjet e pyetjeve të hapura: 

Si do ta përshkruanit përshkruanit përvojën tuaj me mësimin online në AEL. 

1. Jam shume i kenaqur 

2. It feels like you are in a classroom. 

3. Zgjidhja e duhur per periudhen ne te cilen ndodhemi 

4. Pervoje e re, ndihme ne kushtet e karantines. 

5. shume mire😍 
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6. Femija im eshte shume i kenaqur dhe i perveteson mesimet e dhena. 

7. Te shkelqyer plot dashuri dhe perkushtim. 

8. Shune mire 

9. Jam shum e kenaqur 

10. Nje eksperience e re, zgjidhje e vlefshme per situaten ku ndodhemi. 

11. Shume pozitive do isha shume e kenaqur qe te njejten gje te benin me te gjitha lendet 

mesimore 

12. Pak veshtire 

13. Profesional 

14. Me pelqen mesimi online ne AEL por kemi pasur pak veshtiresi per te ndjekur 

mesimin me liber online dhe cilesia nuk eshte njesoj si mesimi ne klase,kjo jo per 

mungese te perkushtimit te AEL 

15. Shumë mire 

16. Good. 

17. Eshte nje risi e te por per disa ore dhe mund te funksionoj, por kontakti I femijeve me 

mesuesin eshte I domosdoshem per femijet. 

18. Bravo ! Falenderoim mesuese Even qe di si te organizoi pune te mira dhe gjithcka 

tjeter . Ne mesimin online femija im ndihet mire le mos te themi aq mire sepse 

ndryshimet jane te dukshme por le te themi mire 😍😍😍 

19. Eshte nje veprimtari e lehte dhe disi argetuese por per kaq kohe sa kemi qene pa libra 

ka qene pak e veshtire per mua.AEL di te zhvilloje kursin normal dhe online njelloj 

panvarsisht kesaj situate AEL jeni me te miret..😍 

20. Eshte nje pervoje interesante, dhe funksionon shume mire ne keto kushte qe ndodhemi. 

Mesimi realizohet dhe femijet perfitojne informacionet e reja ne nje mase goxha te 

mire. 

21. Me vullnet e durim gjithcka eshte e mundur! Falenderim e mirenjohje per Ju e femijet! 

22. Pozitive 

23. Te lehte 

24. Eshte nje pervoje shume e mire  

25. Kenqet shume  

26. Shume e mire 

27. Shume te rehatshme dhe te suksesshme 

28. 𝖲𝗁𝗎𝗆𝖾 😍😍😍😍 

29. Mire po me pak veshtiresi 

30. Shume e bukur 

31. Perfect 

32. Mire  

33. Jam shum e kenaqur, dhe nuk besdiset si ore. 

34. Shume e mire 

35. Shume e mire. 

36. Eshte po kaq ndihmues sa edhe mesimi ne klase 

37. Eksperence e re qe te gjithe po mesohemi me forma te reja te mesimit. Duhet pak kohe 

te familjarizohemi, por funksionon. 
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38. Nje dicka e re por e bukur 

39. Shume efektive 

40. Good 

41. Ne jemi te kenaqur me ju sepse e zhvilloni shume mire mesimin edhe pse jemi te gjithe 

ne kushte te veshtira  

42. Shumë mirë  

43. Shume mire por pak problem duke qene se librat jane ne menyre dixhitale 

44. Te mrekulleshem na falni dashuri dhe perkushtim per femijet tane . 

45. Jo i arritshem sa mesimi live 

46. Nuk eshte zgjidhje kjo 

47. Shkelqyer 

48. Shum te mire. 

49. Pervoje e kendshme dhe argetuese per femijet. 

50. Ndihem mire qe kemi vazhduar me librat. 

 

Çfarë do të dëshironit të ndryshonit apo të përmirësoni në kurset online? 

1. Asgje 

2. Asnjigje 

3. Asgje smund te ndryshoj. 

4. Asgje. Jeni perfekte❤️ 

5. Reduktimin e zhurmave qe ne fakt krijohet nga pjesmarresit, nuk eshte problem 

interneti besojme. 

6. asgje😍 

7. Per kushtet qe jemi,kursi eshte ne nivelet e duhura. 

8. Oraret kemi probleme me mesimet e shkolles ...nuk i kemi akoma standart por na 

njoftojne cdo dit per te ber mesim 30 min para. 

9. Te gjitha jane okay 

10. As nje gje  

11. Nuk eshte njesoj si kursi live, por duke qene online eshte ne rregull.  

12. Per cdo gje ne rregull 

13. Mendoj se duhet pak si shume qetesi ne momentin kur teacher Eva shpjegon mesimin 

14. Ne kushtet aktuale eshte me e mira e mundshme 

15. Pervec aksesit te internetit qe na e veshtireson mesimin,asgje tjeter nuk mendoj se 

duhet te ndryshoje 

16. Librat. 

17. Kurse online mund te funksionojne per nje fare kohe per moshen feminore , por jo per 

gjithmone pasi femijet e kane te nevojshme kontaktin me mesuesin per te pyetur per 

gjerat qe ato nuk I kuptojne dhe mesuesi eshte udheheqes në nxenien dhe formimin e 

tyre mesimor. 

18. Asgje sepse eshte gjithcka ne rregull .😍😍😍 

19. Asgje.Jam shume rehat me keto kushte qe kemi tani.. 
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20. Une mendoj qe mesimi realizohet, por femijet duhet te flasin me rradhe sepse ndryshe 

behet shume rremuje dhe nuk kuptohet se cfare ndodh. 

21. Asgjë. 

22. Paisja me libra do ishte nje ndihme 

23. Jane efektive dhe pa ndryshime 

24. 𝖠𝗌𝗀𝗃𝖾 

25. Mendoj qe duhet me shume qetesi ne momentin kur teacher Eva shpjegon mesimin. 

26. Te kete sa me shume kurse online 

27. Mire 

28. Jeni perfekt! 

29. Asgje. 

30. Deri tani mendoj qe cdo gje eshte shume mire 

31. Mos iu lejo te flasin te gjithe njiheresh. Hiqjua aksesin dhe kur i pyet hapja voice 

vetem atij qe duhet te flasi. 

32. Asgje. 

33. Asgje 

34. Librat fizike ti kemi 

35. Femijet te pajisen me libra sepse eshte me mire per ta pra te lihet nje date e caktuar 

dhe ata ti marrin ne ate dite . 

36. Oraret tek AEL .Kete e kam personale kemi pak problem me mesimet e shkolles nuk 

kemi ende orar standart per secilen lende .na njoftojne 30 min para qe do te kemi 

mesim online . 

37. Nuk kemi sugjerime 

38. Nuk ka zgjidhje 

39. Asnje gje  

40. Qe kurset online te mbaronin dhe te fillonte kursi normale? 

41. Jemi shume te kenaqur me angazhimin e mesueses per t'i mbajtur femijet te impenjuar 

gjate kesaj periudhe.Problemet teknike ne degjim,por qe eshte defekt it dhe jo e 

mesimedhenies.  

42. Ska,jemi shume ne rregull. 

 

 

 

 

 

 

8. Pyetja e fundit, por jo më pak e rëndësishmja ishte “Nisur nga përvoja e fëmijës tuaj 

me kursin online, sa do ta rekomandonit tek miqtë/të njohurit të cilët nuk janë 
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plotësisht të bindur?” prindërit dhe fëmijët tanë u përgjigjën kështu nga 1 (nuk e 

rekomandoj) – 5 (absolutisht e rekomandoj). 

          1 – 3.5% | 2 – 8.8% | 3 – 7% | 4 – 14% | 5 – 66.7% 

 

Përfundimet ishin shumë inkurajuese dhe premtuese për të ardhmen e të mësuarit online. Këto 

rezultate shpresojmë të shërbejnë si shtysë edhe për ata prindër që ende janë në mëdyshje për ta 

regjistruar fëmijën në një kurs online. 

"Online learning is not the next big thing, it is the now big thing.” - Donna J. Abernathy 

Formulari: https://forms.gle/KkBk6idXBGdATH7V7  

Rezultatet: Paraqitja grafike. 

 

 

 

 

 

Të drejtat ekskluzive: AEL Albania – markë e regjistruar. 

Ndalohet përdorimi i këtij materiali pa autorizimin e botuesit. 20 Prill 2020. 

https://forms.gle/KkBk6idXBGdATH7V7

