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Udhëzues për Raporterët: 
1. Përfshini në raport pyetjet dhe çështjet kryesore që ngre eksperti 
2. Mbani shënime mbi personat që diskutojnë dhe problematikat kryesore që adresojnë 
3. Kujdesuni për kohën dhe minutazhin e çdo pyetje (përpiquni t’i kushtoni kohë të barabartë çdo 
pyetjeje)  
4. Lejoni hapsirë për pyetje dhe përgjigje në fund të diskutimit 
5. Përmblidhni dhe prezantoni gjetjet e punëve në grupe brenda kohës së caktuar 
6. Kujdesuni që raporti i shkruar të paraqesë me përpikmëri dhe detaje ato cfarë janë diskutuar në 
punët me grupe 
 
Çeshtjet për diskutim 
 
-Sfidat e arsimit formal gjatë pandemisë 
-Aspektet pozitive të arsimit formal gjatë pandemisë 
-Sfidat e edukimit joformal gjatë pandemisë 
-Aspektet pozitive dhe përshtatja e edukimit joformal gjatë pandemisë 
-Kontributi i organizatave dhe roli advokues dhe lobues i Kongresit në arsimin formal 
-Mbështetja e Kongresit për organizatat e rrjetit lidhur me edukimin joformal 
 
 
Me datë 27 nëntor 2020 si pjesë e asamblesë së 8-të të Kongresit Rinor Kombëtar u zhvillua 
fokus grupi online i arsimit formal dhe joformal përsa iu perket sfidave gjatë pandemisë.Të 
pranishëm në aktivitetin online në platformën zoom ishin 2 eksperte të edukimit joformal dhe 5 
aktivistë të shoqërisë civile. Diskutimet e grupit u fokusuan në problematikat e edukimit gjatë 
pandemisë, aspektet pozitive dhe rekomandimet për ndërhyrjet konkrete që mund të ndërmerren 
nga Kongresi Rinor Kombëtar me organizatat e rrjetit. Përsa i perket mësimit formal ekspertët u 
shprehen se problemet ekonomike kanë ndikuar në pamundësinë e nxënësve dhe studentëve për 
të patur akses në platformat online, shumë prej tyre kanë pohuar që nuk kanë patur internet, 
paisje të avancuara për platformat online dhe të ardhura për të bërë oferta telefonike. Aktivistët 



shprehen se mësuesit dhe pedagogët nuk i kanë ndjekur me përpikmëri oraret dhe shpesh herë i 
kanë lënë ata të presin për të filluar mësimin online . Një tjetër problematikë është fakti që nuk 
ka patur dokumenta të mirëfillta me masat e protokolleve të ndara sipas grupmoshave dhe kanë 
munguar trajnimet e mësuesve për përshtatjen e mësimit online sipas lëndëve specifike. 
 
Aspektet pozitive të arsimit gjatë pandemisë lidhen me faktin që ka patur platforma si zoom që 
mundësonin pjesëmarrjen online të shumë nxënësve dhe studentëve në të njëjtën kohë. Disa nga 
kompanitë celulare kanë dhuruar karta telefonike, celularë, tabletë për të bërë të mundur 
pjesëmarrjen e nxënësve në nevojë dhe kjo ka lehtësuar barrën e prindërve të papunë për të 
mbuluar shpenzimet e fëmijëve. Përsa i perket edukimit joformal vihet re një përshtatje me e 
shpejtë me programet online të konferencave, trajnimeve dhe workshop-eve të projekteve lokale, 
kombëtare dhe ndërkombëtare. Aspekti kryesor pozitiv është fakti që nuk kanë munguar 
mundësitë e zhvillimit personal për të rinjtë dhe janë zhvilluar edhe konkurse ku ka patur 
pjesëmarrje të kënaqshme. Shumë të rinj të cilët kanë qënë të interesuar kanë arritur të marrin 
trajnime online dhe të informohen për shumë programe duke e menaxhuar në mënyrë produktive 
kohën gjatë izolimit. 
 
Ekspertët dhe aktivistët rekomanduan që KRK të lobojë për hartimin e një dokumenti specifik 
nga ana e ministrisë së arsimit për orientimin e nxënësve, studentëve, mësuesve dhe prindërve 
sipas moshave bazuar në masat e protokolleve për parandalimin e përhapjes së virusit, kurrikulën 
dhe fushat e të nxënit. Ata sugjeruan të hartohet një manual për metodikat e punës online përsa i 
perket menaxhimit të aktiviteteve dhe përshtatjes online të zbatimit të projekteve. Grupi 
rekomandoi që bashkëpunimi me ministrinë e arsimit të ishte i vazhdueshëm në mënyrë që në 
vijim të lobohet për futjen e disa orëve të edukimit joformal në kurrikulën e edukimit formal. Një 
rekomandim tjetër për në vijim ishte lobimi që organizatat e KRK të kenë akses për të zhvilluar 
aktivitetet e tyre më me lehtësi në shkollat qendra komunitare. 


