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I. Rreth platformës Akelius 

 

1.1 Ç’është Akelius? 

 

Programi global “AKELIUS” ështe një platformë digjitale për mesimin e gjuhëve te huaja, e cila 

është prezantuar si program nga zyra e UNICEF Shqipëri, në parteritet me Ministrinë e Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë dhe me partner zbatues “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”. 

Platforma ofron multimedia të pasura ndërvepruese që arrihen përmes produkteve autentike 

video, audio, tekst, pamje/ grafikë, këngë dhe lojëra që ofrojnë përmbajtje kuptimplote të 

rëndësishme për nevojat dhe interesat e nxënësve, të cilat ose janë të para-zgjedhura nga mësuesi 

(për nxënës të nivelit më të ulët ) ose zbulohen nga nxënësit kur lundrojnë në mënyrë dixhitale 

(nivele më të larta). Ky kontribut i pasur, ndërveprues është një nga elementët kryesorë që 

ndihmon motivimin e nxënësve dhe mësuesit të krijojnë një mësim që mund t’u përgjigjet stileve 

të ndryshme të të nxënit dhe niveleve të të nxënit, duke mos lënë mënjanë të mësuarit ballë për 

ballë. 

 

Klasat digjitale Akelius janë pilotuar në 2 shkolla (“Hamit Mullizi” në Elbasan dhe “Androkli 

Kostallari” në Shkozë/ Tiranë) të përzgjedhura në bashkëpunim dhe komunikim me Ministrinë e 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe në Qendrën për pritjen e personave që vijnë nga zonat ne 

konflikt, RMSA. 

 

Për përdorimin e kësaj platforme dhe teknikës “së mësimit të përzier” janë trajnuar mësuesit e 2 

shkollave pilot, me fokus të veçantë mesuesit e gjuhës angleze, si dhe stafin e RMSA. 

 

“AKELIUS” është edhe pjesë e platformës kombëtare Akademi.al, ku aksesi si për mësuesit dhe 

nxënësit është i drejtpërdrejtë.  

 

1.2 Parimet kryesore të platformës Akelius 

 

Parimet kryesore të Platformës Akelius janë: 

 

• Komunikimi 

Platforma Akelius i jep përparësi kuptimit dhe komunikimit praktik të gjuhës. Ajomsynon 

që studentët të kuptojnë gjuhën e folur dhe të shkruar - qëllimi është që të informohen 

përdoruesit me aftësitë e bisedës si hapi i parë drejt përvetësimit të gjuhës. Nxënësi 

mëson artikuj leksikorë përmes ndërveprimeve me platformën online dhe zbulon se si t’i 

formojë këto në fraza dhe fjali ndërsa bashkëveproni me tekstin e shkruar në një larmi 

formatesh - audio, vizuale dhe video, përmes lojërave, këngëve, tekstit dhe bisedave. 

 

https://languages.akelius.com/subjects/en
https://observator.org.al/
https://www.akademi.al/
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• Të mësuarit me ritmin e vet 

Brenda platformës dixhitale Akelius, nxënësi mund të zgjedhë mënyrën e tij përmes 

përbërësve të platformës sipas nevojave dhe interesave të tyre, duke ditur mirë se ata 

mund të kthehen për të rifreskuar njohuritë e tyre nëse është e nevojshme para se të 

shkojnë përpara. Kur nxënësi është në gjendje të kalojë nëpër komponentët e platformës 

dixhitale, pavarësisht nëse është një video, apo tekst dëgjimor ose i thjeshtë, sa më shumë 

që të jetë e mundur pa u ndier i papërshtatshëm shërben për një mësim më të thellë. 

 

• Përmbajtja tematike, e përqendruar në fjalorin 

Platforma Akelius u drejtohet përdoruesve të të gjitha moshave. Prandaj, fjalori që është 

specifik për grupmoshat e veçanta është shmangur. 

 

• Zgjidhni Metoda të ndryshme të të nxënit 

Njerëzit mësojnë në mënyra të ndryshme. Liria për të zgjedhur një metodë mësimore 

është gjithashtu një pjesë kryesore e konceptit Akelius. Kapitujt përmbajnë një përzierje 

të aktiviteteve. Ka lojëra që përfshijnë rastësinë, presionin e kohës, provat-gabimet, 

kujtesën dhe aftësitë. Ka edhe aktivitete të matematikës, këngë, enigma, lojëra të tipit 

hamendësues dhe bingo. 

 

Platforma Akelius u drejtohet përdoruesve të të gjithave moshave. Fjalori që është specifik për 

grupmoshat e veçanta është shmangur. Brenda platformës dixhitale Akelius, nxënësi mund të 

zgjedhë mënyrën e tij të mësuartit përmes përbërësve të platformës në përputhje me nevojat dhe 

interesat e tyre, me ritmin e tyre, duke pasur mundësinë që ata mund të kthehen për të rifreskuar 

njohuritë e tyre nëseështë e nevojshme. 

 

Liria për të zgjedhur një metodë mësimore është gjithashtu një pjesë kryesore e konceptit 

Akelius.  

Kapitujt përmbajnë një shumëllojshmëri të aktiviteteve. Ka lojëra që përfshijnë rastësinë, 

presionin e kohës, provat dhe kujtesën. Ka edhe aktivitete të matematikës, këngë, enigma dhe 

lojëra të tipit hamendësues. 

 

 

II. Metodologjia e vlerësimit të platformës Akelius 

 

Qëllimi i vlerësimit ishte të eksploronte përvojat e mësuesve, nxënësve dhe prindërve në 

përdorimin e platformës Akelius për mësimin e gjuhës angleze. Qëllimi evidentoi: 

• Cilat janë pikat e forta të përdorimit të platformës 

• Cilat janë sfidat në përdorimin e platformës 

• A është efektiv përdorimi i platformës në mësimin e gjuhës së huaj 

• Identifikimi i rekomandimeve për vitin tjetër mësimor në përdorimin e platformës 

 

Metodologjia e përdorur për të eksplorimin e përvojave ishte nëpërmjet realizimit të: 

- Fokus Grupeve, të cilat u realizuan me: 
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o Mësues (4 fokus grupe) 

o Nxënës (4 fokus grupe) 

o Prindër (2 fokus grupe) 

- Pyetësorëve, që u plotësuan nga 120 nxënës (60 nxënës në secilën fazë). 

 

Mbledhja e të dhënave u realizua përgjatë dy fazave, të cilat shërbyen dhe për krahasimin e 

përdorimin e platformës Akelius në kohë të ndryshme: 

- Faza e parë: 29 & 30 prill 2021 

- Faza e dytë: 30 maj 2021 

 

 

III. Rezultatet nga përdorimi i platformës Akelius 

 

Rezultatet e mëposhtme reflektojnë analizën e gjetjeve nga 10 fokus grupet (me mësues, nxënës 

dhe prindër) dhe pyetësorëve me nxënësit.  

 

3.1 Gjetjet e vlerësimit 
 

Në të dy fazat e studimit morën pjesë 119 nxënës nga të cilët 59 në fazën e parë dhe 60 në fazën 

e dytë. 

 

Grafiku 1: Fëmijët pjesëmarrës në të dy fazat  

 
Pjesa më e madhe e nxënëve të anketuar janë në klasë të 5të, përkatësisht 70% e tyre, 8% janë në 

klasë të 3të, 5% janë në klasë të 6të dhe 7% janë në klasë të 7të.  
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Grafiku 2: Shpërndarja e nxënësve sipas klasave 

 

 
 

Ajo që vlen për tu theksuar është që të gjithë fëmijët jetojnë me familjet e tyre. Pjesa më e madhe 

e nxënësve jetojnë në familje me 5 anëtarë, përkatësisht 30% e tyre.  

 

Grafiku 3: Numri i anëtarëve të familjes 

 
Pjesa më e madhe e nxënësve të anketuar nuk janë në angazhuar në mësimin online, përkatësisht 

63% e tyre. Përqindja e nxënësve të paangazhuar në mësimin online është më e lartë në fazën e 

dytë. 
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Grafiku 4: Përqindja e nxënësve të angazhuar në mësimin online 

 
Pjesa më e madhe e nxënësve të përfshirë në studim listojnë si mjetin  kryesor që përdorin për 

mësimin online telefonin, përkatësisht 61.3% e tyre. Tableti është dhe mjeti më pak i përdorur, 

ku 64.7% e nxënësve pohojnë të mos kenë përdorur kurrë tabletin. 

 

Grafiku 5: përqindja e nxënësve që kanë përdorur mjetet më poshtë për zhvillimin e mësimit 

online 
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Sic mund të shihet dhe nga grafiku më poshtë mësimi online konsiderohet si disi i vlefshëm për 

pjesën më të madhe të nxënësve.  

Grafiku 6: Përqindja e nxënësve që mendojnë se mësimi online është: 

 
94% e nxënësve të anketuar pohojnë të njohin gjuhën angleze. Pjesa më e madhe e tyre e kanë 

mësuar këtë gjuhë në shkollë, përkatësisht 93.3% e tyre. Përsa i përket nivelit të njohurive, 

56.3% e tyre deklarojnë të kenë njohuri shumë të mira dhe 29.4% e tyre të kenë njohuri të mira. 

 

Grafiku 7: Përqindja e nxënësve që pohojnë se e njohin gjuhën angleze 
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Grafiku 8: Përqindja e nxënësve që pohojnë se gjuhën angleze e kanë mësuar nëpërmjet 

mënyrave më poshtë: 

 
 

Grafiku 9: Përqindja e nxënësve që i vlerësojnë njohuritë e tyrë në gjuhën angleze si: 
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80% e nxënësve të anketuar ndihen shumë mirë në ëprdorimin e programit Akeliu, 14% e tyre 

ndihen mirë, ndërsa përqindja e tyre që ndihen disi mirë si dhe pak mirë janë 3%. 

 

Grafiku 10: Sa mirë ndiheni në përdorimin e programit Alkelius? 

 
Pjesa më e madhe e nxënësve (72.3% e tyre) pohojnë se kanë mesuar njohuri shumë të mira nga 

përdorimi i programit Akelius. Përqindja e nënësve që nuk janë aspak dakort me këtë pohim 

është zero. 

 

Grafiku 11: Pëqindja e nxënësve që pohojnë se kanë mësuar shumë njohuri të reja në gjuhën 

angleze nga përdorimi i programit Akelius 

 
Pjesa më e madhe e të anketuarve pohojnë se njohuritë që marin nga përdorimi i programit 

Akelius përforcohen nga mësuesja në klasë. Kjo përqindje është më e lartë gjatë fazës së dytë. 
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Grafiku 12: Njohuritë që marr nga përdorimi i programit Akelius na ripërforcohen nga mësuesja 

në klasë  

 
59.7% e nxënësve janë plotësisht dakort me shprehjen që programi Akelius i mëson duke luajtur. 

Përqindja është me e lartë gjatë fazës së dytë. 

 

Grafiku 13: Programi Akelius më ndihmon të mësoj duke luajtur   

 
 

Pjesa më e madhe e të anketuarve janë plotësisht dakort që programi Akelius e bën orën 

mësimore shumë interesantë. Nuk ka nxënës që nuk janë dakort, ose janë pak dakort me këtë 

pohim. 
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Grafiku 14: Programi Akelius e bën orën mësimore shumë interesante 

 
Përdorimi i tabletëve pranohet në ndihmojë nxënësit për të mësuar më shpejt, ku 61.3% e tyre 

janë plotësisht dakort me këtë pohim. 

 

Grafiku 15: Përdorimi i tabletëve gjatës orës mësimore më ndihmon të mësoj më shpejt 

 
 

89.9% e nxënësve të anketuar kanë vlerësuar me 10 (në një shkallë nga 1 në 10) nivelin e 

kënaqësisë në lidhje me përdorimin e programit Akelius për të mësuar gjuhën angleze. 

 



 

 

14 

Grafiku 16: Sa i kënaqur jeni ju me përdorimin e këtij programi për të mësuar gjuhën angleze? 

(0-10)  

 
Pjesa më e madhe e nxënësve pëlqejnë më shumë nga programi Akelius metodat e ndryshme të 

të mësuarit, përkatësishtë 51.3% e tyre. 

Grafiku 17: Çfarë ju pëlqen më shumë nga përdorimi i këtij programi? 

 
80.7% e nxënësve e konsiderojnë përdorimin e tabletëve gjatë orës mësimorë si shumë të 

pëlqyeshëm.  

 

Grafiku 18: Për ju si nxënës, përdorimi i tabletëve gjatë orës mësimore është?  
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3.2 Elementë pozitivë të përdorimit të platformës Akelius, - bazuar në gjetjet e 

studimit 

- Përdorimi i teknologjisë e bën platformën Akelius shumë të pëlqyeshme nga fëmijët. 

- Entuziazmi dhe motivimi që përcjell platforma, bën që fëmijët ta mësojnë me dëshirë 

gjuhën angleze edhe në shtëpi.  

- Përdorimi i platformës e bën orën e mësimit interaktive, dinamike dhe bën të mundur 

që çdo fëmijë të përfshihet me dëshirë. 

- Akelius ka transformuar mësimdhënien tradicionale të mësimit të gjuhës së huaj. 

- Fëmijët e reflektojnë ndryshimin e mënyrës së organizimit të orës së mësimit, kur 

shkojnë në shtëpi.  

- Të mësuarit me anë të platformës është i qendrueshëm. Fëmijët i mbajnë mend gjatë 

njohuritë e mësuara nëpërmjet saj. 

- Fëmijët mësojnë duke luajtur, zbaviten dhe bashkëveprojnë në mënyrë direkte me 

njëri –tjetrin dhe mësuesin.  

- Akelius arrin të tërheqë vëmndjen edhe të nxënësve më pasivë, më pak të interesuar 

për të mësuar gjuhën e huaj. 
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- Rezultatet e fëmijëve në gjuhën angleze janë përmirësuar nga përdorimi i platformës/ 

testi i 3 mujorit është evidenca e paraqitur nga mësuesit në mbështetje të këtij fakti. 

- Platforma Akelius bën të mundur të nxirren të gjithë kompetencat tek nxënësit ashtu 

siç e kërkon plani mësimor. Këto kompetenca janë të pamundura të dalin në pah 

vetëm më anë të përdorimit të teksit shkollor.  

- Akelius ka të inkorporuara brenda vetes disa metoda mësimdhënie, duke bërë të 

mundur që njohuritë tek nxënësi të shpërndahen në mënyra të ndryshme. 

 

3.3 Probleme dhe sfida nga përdorimi i platformës Akelius, - bazuar në studimin 

e kryer 

- Meraku se mos tabletat dëmtoheshin nga fëmijët gjatë orëve të mësimit kishte krijuar 

një lloj ngurrimi tek mësueset për të filluar përdorimin e platformës.  

- Mospërputhja me planin mësmor parashtohet si problem i vazhdueshëm nga 

mësueset. 

- Numri i vogël i tabletave në klasat Akelius e bën të vështirë realizimin e një orë 

mësimi normale (Situata është menaxhuar sepse është punuar me grupe te vogla 

nxënësish/ funksionimi i shkollave me turne).   

- Problemet e vazhdueshme me internetin.  

 

3.4 Rekomandime 

- Trajnim praktik për përdorimin e platformës efektivisht, mënyra si të ndërveprojmë 

me nxënësit, si të menaxhohet ora mësimore kur përdoret platforma. 

- Trajnim i dedikuar për metodologjinë e mësimdhënies duke përdorur platformën 

Akelius, menaxhimi i klasës p.sh përdorimi station learning (një orë mësimi model, si 

mund të përdoret Akelius në një orë mësimore).  

- Më shumë tableta në dispozicion për zhvillimin e orës mësimore. 

- Sigurimi I kushteve fizike për përdorimin e platformës në çdo kat të shkollës. 

- Internet më i shpejtë (ai aktuali ka probleme të vazhdueshme). 
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- Një tabelë përmbajtje me udhëzime për njohuritë që përmban platforma, do t’ju 

shërbente mësuesve të orjentoheshim më mirë në çdo nivel, të dinë se ku gjenden 

koncepte të fjalorit dhe gramatikës.  

- Platforma Akelius të përdoret jo vetëm për mësimin e gjuhës angleze, por mund të 

përdoret edhe për mësimin e gjuhëve të tjera të huaja. 

- Të shtohet në platformë edhe gjuha shqipe. Fëmijët që janë jashtë Shqipërie dhe duan 

ta mësojnë ta kenë këtë mundësi. (rekomandim i ardhur nga fëmijët) 

- Trajnim për të kuptuar progresin e fëmijëve gjatë përdorimit të platformës, kontrolli 

në vijimësi i progresit  që ata bëjnë etj. 

- Shkëmbim eksperience midis mësuesve të dy shkollave që kanë përdorur platformën, 

për të diskutuar mbi eksperiencat e tyre dhe për të parë sesi mund të përshtatet 

përdorimi i platformës me planin mësimor/ klasa të ndryshme. 

- Ndryshime brenda platformës për ta përshtatur më planin mësimor sipas klasave 

përkatëse. 

- Platforma të fillojë të përdoret me fëmijë më të vegjël (klasat e para, të dyta e me 

rradhë). 

IV. Anekset 

4.1 Pyetësor vlerësimi për platformën Akelius 

 

Info për qëllimin e kryerjes së pyetësorit (per tu plotesuar) 

 

SESIONI I:  Rreth jush 

 

1. Sa vjeç jeni? 

 

8 vjeç 9 vjeç 10 vjeç 11 vjeç 12 vjeç 13 vjeç 14 vjeç 
                                

 

2.  Ju jeni? 

 

Vajzë  Djalë  

 

3. Emri i qytetit ku jetoni:_____________ 

 



 

 

18 

4. Emri i shkollës tuaj: _______________ 

 

5. Ju jeni nxënës të klasës së: 

 

     3    4     5     6      7      8      9 
                                

 

6.Cili nga opsionet e mëposhtme përshkruan më mirë shtëpinë ku jetoni? 

 

Unë jetoj me familjen time  

Unë jetoj në një familje kujdestare  

Unë jetoj në një lloj tjetër shtëpie   

 

7.  

 Familja juaj përbëhet nga (duke përfshirë edhe veten): 

 

 2 antarë 3 antarë  4 antarë  5 antarë  6 antarë Më shumë se 6 

antarë 
                                        

 

SESIONI II: Të mësuarit online 

 

8. A jeni angazhuar ju si nxënës në mësimin online?  

 

Po Jo 

  

 

9. A keni përdorur në shtëpi televizorin për të mësuar online? 

 

Kurrë Ndonjëherë Shpesh Gjithmonë 

    

 

10. A keni përdorur në shtëpi kompjuter/ laptop për të mësuar online? 

 

Kurrë Ndonjëherë Shpesh Gjithmonë 

    

 

11. A keni përdorur në shtëpi telefon për të mësuar online? 

 

Kurrë Ndonjëherë Shpesh Gjithmonë 

    

 

12. A keni përdorur në shtëpi tablet për të mësuar online? 
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Kurrë Ndonjëherë Shpesh Gjithmonë 

    

 

13. Për ju si nxënës, të mësuarit online është:  

 

Aspak i 

vlefshëm 

Pak i 

vlefshëm 

Disi i 

vlefshëm 

I vlefshëm Shumë i 

vlefshëm 

     

 

SESIONI III:  Lëndët shkollore 

 

14. Cila është lënda juaj e preferuar në shkollë? 

 

Gjuha Shqipe  Histori  

Matematika  Gjuhët e huaja  

  Fizika  TIK  

Dituri natyre/ Biologji  Muzikë  

Gjeografi    Fiskulturë   

Qytetari    Vizatim   

 

15. Sa orë në javë i kushtoni mësimit të kësaj lënde?  

 

Asnjë Një Dy Më shumë se dy 

    

 

 

 

    SESIONI IV:  Gjuhët e huaja 

 

16. A e njihni gjuhën angleze?  

          

Po Jo 

  

 

17. Nëse  po, si e keni mësuar? 

 

Në shkollë  

  Duke parë TV  

  Duke parë Youtube  

E kam mësuar nga miqtë  

Mënyra të tjera  

 

18. Si do i vlerësonit njohuritë tuaja aktuale  të gjuhës angleze? 
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Aspak të mira Pak  të mira Disi të mira Të mirë  Shumë  të mira 

     

 

  SESIONI V: Eksperienca me programin Akelius  

 

19. Prej sa kohë jeni duke përdorur programin Akelius? 

 

          Një muaj          Dy muaj 

                                 

 

20. Sa komod ndiheni në përdorimin e programit Alkelius?  

 

Aspak Pak Disi Komod Shumë  komod 

                

 

21. Sa i kënaqur jeni ju me  përdorimin e këtij programi për të mësuar gjuhën angleze? 

Aspak i/e kënaqur                                                                             Plotësisht i/e kënaqur 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

22. Çfarë ju pëlqen më shumë nga përdorimi i këtij programi?  

 

Njohuritë mbi fusha të ndryshme që përmban platforma  

Mënyra e organizimit të orës mësmore  

 Metodat e ndryshme të të mësuarit (gjeagjëza, lojrat e 

kujtesës, loja e gjetheve që bien, loja Bingo etj) 

 

 Testet në fund të orës mësimore për të matur njohuritë e 

fituara 

 

Tjetër (shënojeni)_______________  

 

23. Çfarë ju pëlqen me pak nga përdorimi i këtij programi? 

 

a) ___________________________ 

b) ___________________________ 

c) ___________________________ 

 

24. Për ju si nxënës, përdorimi i tabletëve gjatë orës mësimore është?  

 

Aspak i 

pëlqyeshëm 

Pak  i 

pëlqyeshëm 

Disi i 

pëlqyeshëm 

I 

pëlqyeshëm 

Shumë  i 

pëlqyeshëm 

     

 

 

25. Sa dakord jeni ju me secilën prej fjalive më poshtë? 
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 Nuk jam 

dakord 

Pak 

dakord 

Disi 

dakord 

Shumë 

dakord 

Plotësisht 

dakord 

Kam mësuar shumë njohuri të reja në gjuhën 

angleze nga përdorimi i programit Akelius 

     

Njohuritë që marr nga përdorimi i programit  

Akelius na ripërforcohen  nga mësuesja në 

klasë 

     

Programi Akelius më  ndihmon të mësoj 

duke   luajtur 

     

Programi Akelius e bën orën mësimore  

shumë interesante 

     

Përdorimi i tabletëve  gjatës orës mësimore 

më ndihmon të mësoj më shpejt 

     

 

26. Listoni disa nga  njohuritë që keni mësuar gjatë këtij muaji nga përdorimi i platformës 

Akelius?  

 

a) __________________________________ 

b) __________________________________ 

c) __________________________________ 

d) __________________________________ 

 

 Faleminderit! 
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4.2 Pyetje - Fokus grupi me mësuesit  

1. A mund të na tregoni për eksperiencën tuaj të mësimit online?  

2. Cfarë teknologjie keni përdorur? Me cilën prej tyre ndiheni më komod? 

3. A mund të na tregoni se cfarë aspekte ju pëlqejnë dhe cfarë jo nga mësimdhënia online? 

4. A ju referoheni burimeve të informacionit online gjatë mësimmdhënies në klasë? 

5. Cili është mendimi juaj mbi të nxënit e kombinuar (metodë mësimdhënie e cila përdor 

teknologjitë dixhitale ose një platformë dixhitale në kombinim me metoda jo dixhitale 

(ballë për ballë). 

 

Eksperienca me platformën Akelius  

1. Si do i vlerësonit trajnimet që keni marrë (online & të drejpërdrejta) mbi të nxënit e 

kombinuar në lëndën e gjuhëve të huaja?  

2. Si do e vlerësonit trajnimin që keni marrë për përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie?  

3. Cili është mendimi juaj për Akelius si metodë për mësimdhënie?  

4. A mund të krahasoni platformën Akelius me metodat e mësimdhënies që keni përdorur 

deri tani? 

5. Akelius dhe mësimdhënia me anë të teknologjisë. Sipas mendimit tuaj cfarë përfitimesh 

sjell kjo lloj metode? 

6. A e përdorni mësimdhënien e kombinuar në punën tuaj me nxënësit? 

6.1 Nëse po, a ju ndihmuar platforma Akelius? 

7. Për cilën grupmoshë, sipas mendimit të tyre, Akelius është më i përshtatshëm si 

metodologji mësimore? 

8. Sipas mendimit tuaj si ndihen nxënësit me këtë metodë  nxënie? Si ndërveprojnë ata me 

teknologjitë? 

9.  Çfarë lloj trajnimi do të kishit nevojë në të ardhmen? 

 

4.3 Pyetje - Fokus grupi me prindërit 

1. Cili është mendimi juaj për platformën Akelius si metodë për mësimin e gjuhëve të 

huaja?  

2. Sipas mendimit tuaj cfarë përfitimesh ka sjellë tek fëmijët tuaja përdorimi i kësaj 

platforme?  

3. Sipas mendimit tuaj si ndihen fëmijët me këtë metodë të mësuait? Si ndërveprojnë ata me 

teknologjitë? 

4. Për cilën grupmoshë, sipas mendimit të tyre, Akelius është më i përshtatshëm si 

metodologji mësimore? 
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4.4 Grafikë 

 

Grafiku 19: Vlerësimi i Akelius nga fëmijët ndërmjet fazave 

 
 

Grafiku 20: A jeni angazhuar ju si nxënës në mësim online? 
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Grafiku 21: Prej sa kohë jeni duke përdorur programin Akelius? 

 
 

Grafiku 22: A keni përdorur në shtëpi tablet për të mësuar online?  
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4.5. Tabelat nga përpunimi i të dhënave 

Sa vjeç jeni? * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation 
  
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Sa vjeç jeni? 9.00 13 22.0% 14 23.3% 27 22.7% 

10.00 36 61.0% 29 48.3% 65 54.6% 

11.00 6 10.2% 12 20.0% 18 15.1% 

12.00 2 3.4% 2 3.3% 4 3.4% 

13.00 2 3.4% 2 3.3% 4 3.4% 

14.00 0   1 1.7% 1 .8% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
gjinia * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

gjinia Vajzë 35 59.3% 37 61.7% 72 60.5% 

Djalë 24 40.7% 23 38.3% 47 39.5% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
qyteti * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

qyteti Tiranë 50 84.7% 50 83.3% 100 84.0% 

Elbasan 9 15.3% 10 16.7% 19 16.0% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
shkolla * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

shkolla "Androkli Kostallari" 50 84.7% 50 83.3% 100 84.0% 

"Hamit Mullisi" 9 15.3% 10 16.7% 19 16.0% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
klasa * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

klasa 3.00 5 8.5% 5 8.3% 10 8.4% 

4.00 43 72.9% 39 65.0% 82 68.9% 

5.00 7 11.9% 11 18.3% 18 15.1% 

6.00 2 3.4% 2 3.3% 4 3.4% 

7.00 2 3.4% 3 5.0% 5 4.2% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Cili nga opsionet e mëposhtme përshkruan më mirë shtëpinë ku jetoni? * faza e pare dhe faza e 

dyte Crosstabulation   
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faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Cili nga opsionet e 
mëposhtme përshkruan 
më mirë shtëpinë ku 
jetoni? 

Unë jetoj me familjen time 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Familja juaj përbëhet nga (duke përfshirë edhe veten): * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Familja juaj përbëhet 
nga (duke përfshirë 
edhe veten): 

3.00 1 1.7% 0   1 .8% 

4.00 24 40.7% 23 38.3% 47 39.5% 

5.00 16 27.1% 19 31.7% 35 29.4% 

6.00 9 15.3% 15 25.0% 24 20.2% 

7.00 9 15.3% 3 5.0% 12 10.1% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
A jeni angazhuar ju si nxënës në mësimin online? * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

A jeni angazhuar ju si 
nxënës në mësimin 
online? 

Po 24 40.7% 20 33.3% 44 37.0% 

Jo 35 59.3% 38 63.3% 73 61.3% 

4.00 0   2 3.3% 2 1.7% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
A keni përdorur në shtëpi televizorin për të mësuar online? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

A keni përdorur në 
shtëpi televizorin për të 
mësuar online? 

Kurrë 33 55.9% 26 43.3% 59 49.6% 

Ndonjëherë 12 20.3% 16 26.7% 28 23.5% 

Shpesh 4 6.8% 10 16.7% 14 11.8% 

Gjithmonë 10 16.9% 8 13.3% 18 15.1% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
A keni përdorur në shtëpi kompjuter/ laptop për të mësuar online? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

A keni përdorur në 
shtëpi kompjuter/ laptop 
për të mësuar online? 

Kurrë 29 49.2% 32 53.3% 61 51.3% 

Ndonjëherë 14 23.7% 7 11.7% 21 17.6% 

Shpesh 4 6.8% 11 18.3% 15 12.6% 

Gjithmonë 12 20.3% 9 15.0% 21 17.6% 

8.00 0   1 1.7% 1 .8% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
A keni përdorur në shtëpi telefon për të mësuar online? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation  
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faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

A keni përdorur në 
shtëpi telefon për të 
mësuar online? 

Kurrë 5 8.5% 10 16.7% 15 12.6% 

Ndonjëherë 11 18.6% 6 10.0% 17 14.3% 

Shpesh 7 11.9% 7 11.7% 14 11.8% 

Gjithmonë 36 61.0% 37 61.7% 73 61.3% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
A keni përdorur në shtëpi tablet për të mësuar online? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

A keni përdorur në 
shtëpi tablet për të 
mësuar online? 

Kurrë 38 64.4% 39 65.0% 77 64.7% 

Ndonjëherë 7 11.9% 11 18.3% 18 15.1% 

Shpesh 8 13.6% 5 8.3% 13 10.9% 

Gjithmonë 5 8.5% 5 8.3% 10 8.4% 

5.00 1 1.7% 0   1 .8% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Për ju si nxënës, të mësuarit online është: * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Për ju si nxënës, të 
mësuarit online është: 

Aspak i vlefshëm 8 13.6% 10 16.7% 18 15.1% 

Pak i vlefshëm 7 11.9% 11 18.3% 18 15.1% 

Disi i vlefshëm 22 37.3% 14 23.3% 36 30.3% 

I vlefshëm 15 25.4% 17 28.3% 32 26.9% 

Shumë i vlefshëm 7 11.9% 7 11.7% 14 11.8% 

11.00 0   1 1.7% 1 .8% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Cila është lënda juaj e preferuar në shkollë? * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Cila është lënda juaj e 
preferuar në shkollë? 

Gjuha Shqipe 23 39.0% 17 28.3% 40 33.6% 

Matematika 22 37.3% 16 26.7% 38 31.9% 

Fizika 0   1 1.7% 1 .8% 

Dituri natyre/ Biologji 2 3.4% 2 3.3% 4 3.4% 

Gjeografi 0   1 1.7% 1 .8% 

Histori 1 1.7% 4 6.7% 5 4.2% 

Gjuhët e huaja 11 18.6% 16 26.7% 27 22.7% 

Fiskulturë 0   3 5.0% 3 2.5% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Sa orë në javë i kushtoni mësimit të kësaj lënde? * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Sa orë në javë i 
kushtoni mësimit të 

asnjë 2 3.4% 3 5.0% 5 4.2% 

një 8 13.6% 9 15.0% 17 14.3% 
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kësaj lënde? dy 29 49.2% 17 28.3% 46 38.7% 

më shumë se dy 20 33.9% 29 48.3% 49 41.2% 

8.00 0   2 3.3% 2 1.7% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
A e njihni gjuhën angleze? * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

A e njihni gjuhën 
angleze? 

Po 56 94.9% 56 94.9% 112 94.9% 

Jo 3 5.1% 0   3 2.5% 

3.00 0   2 3.4% 2 1.7% 

5.00 0   1 1.7% 1 .8% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 118 100.0% 

        
Nëse po, si e keni mësuar? * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Nëse po, si e keni 
mësuar? 

Në shkollë 56 94.9% 55 93.2% 111 94.1% 

Duke parë TV 2 3.4% 1 1.7% 3 2.5% 

E kam mësuar nga miqtë 0   1 1.7% 1 .8% 

Mënyra të tjera 1 1.7% 2 3.4% 3 2.5% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 118 100.0% 

        
Si do i vlerësonit njohuritë tuaja aktuale të gjuhës angleze? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Si do i vlerësonit 
njohuritë tuaja aktuale 
të gjuhës angleze? 

Aspak të mira 1 1.7% 0   1 .8% 

Pak të mira 0   3 5.1% 3 2.5% 

disi të mira 6 10.2% 6 10.2% 12 10.2% 

të mira 17 28.8% 18 30.5% 35 29.7% 

Shumë të mira 35 59.3% 32 54.2% 67 56.8% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 118 100.0% 

        
Prej sa kohë jeni duke përdorur programin Akelius? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Prej sa kohë jeni duke 
përdorur programin 
Akelius? 

Një muaj 21 35.6% 12 20.7% 33 28.2% 

Dy muaj 38 64.4% 44 75.9% 82 70.1% 

5.00 0   2 3.4% 2 1.7% 

Total 59 100.0% 58 100.0% 117 100.0% 

        
Sa komod ndiheni në përdorimin e programit Alkelius? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Sa komod ndiheni në Pak 1 1.7% 2 3.4% 3 2.5% 
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përdorimin e programit 
Alkelius? 

Disi 2 3.4% 2 3.4% 4 3.4% 

Komod 9 15.3% 7 11.9% 16 13.6% 

shumë komod 47 79.7% 48 81.4% 95 80.5% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 118 100.0% 

        
Sa i kënaqur jeni ju me përdorimin e këtij programi për të mësuar gjuhën angleze? * faza e pare 

dhe faza e dyte Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Sa i kënaqur jeni ju me 
përdorimin e këtij 
programi për të mësuar 
gjuhën angleze? 

5.00 1 1.7% 1 1.7% 2 1.7% 

7.00 2 3.4% 1 1.7% 3 2.5% 

8.00 1 1.7% 1 1.7% 2 1.7% 

9.00 0   4 6.8% 4 3.4% 

Plotësisht i/e kënaqur 55 93.2% 52 88.1% 107 90.7% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 118 100.0% 

        
Çfarë ju pëlqen më shumë nga përdorimi i këtij programi? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Çfarë ju pëlqen më 
shumë nga përdorimi i 
këtij programi? 

Njohuritë mbi fusha të ndryshme që 
përmban platforma 

12 20.3% 12 20.3% 24 20.3% 

Mënyra e organizimit të orës 
mësmore 

16 27.1% 12 20.3% 28 23.7% 

Metodat e ndryshme të të mësuarit 
(gjeagjëza, lojrat e kujtesës, loja e 
gjetheve që bien, loja Bingo etj) 

27 45.8% 34 57.6% 61 51.7% 

Testet në fund të orës mësimore 
për të matur njohuritë e fituara 

4 6.8% 1 1.7% 5 4.2% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 118 100.0% 

        
nëse ka përgjigje tjetër pse ju pëlqen programi * faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

nëse ka përgjigje tjetër 
pse ju pëlqen programi 

  44 74.6% 48 80.0% 92 77.3% 

Argëtohemi. 1 1.7% 0   1 .8% 

Duam sa më shumë tableta. 0   1 1.7% 1 .8% 

Ka lojra. 1 1.7% 0   1 .8% 

Ka pak tableta. 0   1 1.7% 1 .8% 

Këngë 1 1.7% 0   1 .8% 

Lecture 0   3 5.0% 3 2.5% 

Lojrat që ka 1 1.7% 0   1 .8% 

Lojrat, mësimi 1 1.7% 0   1 .8% 

Lojrat. 1 1.7% 1 1.7% 2 1.7% 

Muzika. 1 1.7% 0   1 .8% 

Ne argëtohemi me lojrat e Akelius. 1 1.7% 0   1 .8% 

Ne mësojmë dhe luajmë. 0   1 1.7% 1 .8% 

Njohuri të ndryshme. 0   1 1.7% 1 .8% 

Numri i pakët i tabletave. 1 1.7% 0   1 .8% 

Përdorimi i tablet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Përdorimi i tabletave. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Përdorimi i tabletave; 1 1.7% 0   1 .8% 
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Përdorimi i tabletave. 3 5.1% 1 1.7% 4 3.4% 

Programet. 0   3 5.0% 3 2.5% 

Tabletat. 1 1.7% 0   1 .8% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Çfarë ju pëlqen me pak nga përdorimi i këtij programi? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Çfarë ju pëlqen me pak 
nga përdorimi i këtij 
programi? 

  15 25.4% 30 50.0% 45 37.8% 

Asgjë. 4 6.8% 4 6.7% 8 6.7% 

Asnjë gjë. 0   1 1.7% 1 .8% 

Asnjëgjë. Ne argëtohemi shumë 
atje. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Bëhet ndonjëherë me ngecje.; 
Ndonjëherë nuk shtypet touch. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Duhet të ketë më shumë tableta; 
Më shumë internet. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Ikja e internetit; Numri i pakët i 
tabletave; Numri i paktë i 
televizorëve. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Ikja e internetit; Numri i pakët i 
tabletave. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Ikja e internetit; Tableta të pakët; 
Televizora të pakët. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Ikja e internetit. 1 1.7% 0   1 .8% 

Ikja e internetit. Nuk ka shumë 
tableta. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Interneti 1 1.7% 0   1 .8% 

Interneti kur ngec. 0   1 1.7% 1 .8% 

Interneti. 0   1 1.7% 1 .8% 

Ka pak tableta. 1 1.7% 1 1.7% 2 1.7% 

Kur nuk ka internet; Që nuk ka 
shumë tableta. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kur nuk përdorim tabletat; Kur nuk 
dëgjojmë këngë 

1 1.7% 0   1 .8% 

Lojra; Mësime. 0   1 1.7% 1 .8% 

Lojrat me shokë. 1 1.7% 0   1 .8% 

Lojrat më shumë. 1 1.7% 0   1 .8% 

Lojrat; Mësimi i fjalëve 1 1.7% 0   1 .8% 

Lojrat; Ndonjëherë ndalon 
programi; 

1 1.7% 0   1 .8% 

Më pak më pëlqen kur ikën 
interneti. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Më pëlqejnë të gjitha. 0   2 3.3% 2 1.7% 

Më pëlqen shumë; është shumë i 
bukur. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Mua nuk më pëlqen interneti. 1 1.7% 0   1 .8% 

Mungesa e internetit; Mungesa e 
tabletave. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Mungesa e internetit. 5 8.5% 3 5.0% 8 6.7% 

Muzika 1 1.7% 0   1 .8% 

Ndonjëherë ndalon. 3 5.1% 0   3 2.5% 

Ne argëtohemi dhe mësojmë. 1 1.7% 0   1 .8% 

Ne argëtohemi te Akeliusi. 1 1.7% 0   1 .8% 

Ngecja e internetit. 2 3.4% 2 3.3% 4 3.4% 
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Një lojë 1 1.7% 0   1 .8% 

Nuk ka interent. 0   1 1.7% 1 .8% 

Nuk ka internet. 1 1.7% 0   1 .8% 

Nuk ka shumë tableta; Nuk ka 
internet. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Nuk më pëlqen interneti 1 1.7% 0   1 .8% 

Numri i pakët i tabletave; Ikja e 
internetit; Numri i pakët i 
televizorëve. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Numri i pakët i tabletave. 0   1 1.7% 1 .8% 

Numri i vogël i tabletave; Ikja e 
internetit. 

2 3.4% 0   2 1.7% 

Që ka pak tableta. 0   1 1.7% 1 .8% 

Që nuk ka internet. 0   1 1.7% 1 .8% 

Që nuk ka interneti 1 1.7% 0   1 .8% 

Që nuk ka shumë internet. 1 1.7% 0   1 .8% 

Që nuk ka shumë tableta. 0   1 1.7% 1 .8% 

Se ka pak tableta. 0   1 1.7% 1 .8% 

Sepse nuk ka shumë tableta. 0   1 1.7% 1 .8% 

Shkëputja e internetit. 1 1.7% 0   1 .8% 

Shpjetësia e korrigjimit të 
përgjigjeve. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Shumë i pëlqyeshëm nga të gjithë. 1 1.7% 0   1 .8% 

Të kishte lojra më shumë. 1 1.7% 0   1 .8% 

Testet në fund të orës mësimore. 1 1.7% 0   1 .8% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Për ju si nxënës, përdorimi i tabletëve gjatë orës mësimore është? * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Për ju si nxënës, 
përdorimi i tabletëve 
gjatë orës mësimore 
është? 

Aspak i pëlqyeshëm 0   1 1.7% 1 .8% 

Disi i pëlqyeshëm 2 3.4% 5 8.3% 7 5.9% 

I pëlqyeshëm 10 16.9% 5 8.3% 15 12.6% 

Shumë i pëlqyeshëm 47 79.7% 49 81.7% 96 80.7% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Kam mësuar shumë njohuri të reja në gjuhën angleze nga përdorimi i programit Akelius * faza e 

pare dhe faza e dyte Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Kam mësuar shumë 
njohuri të reja në gjuhën 
angleze nga përdorimi i 
programit Akelius 

Nuk jam dakord 0   1 1.7% 1 .8% 

Pak dakord 1 1.7% 0   1 .8% 

Disi dakord 10 16.9% 9 15.0% 19 16.0% 

Shumë dakord 6 10.2% 6 10.0% 12 10.1% 

Plotësisht dakord 42 71.2% 44 73.3% 86 72.3% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Njohuritë që marr nga përdorimi i programit Akelius na ripërforcohen nga mësuesja në klasë * 

faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 
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Njohuritë që marr nga 
përdorimi i programit 
Akelius na ripërforcohen 
nga mësuesja në klasë 

Nuk jam dakord 3 5.1% 3 5.0% 6 5.0% 

Pak dakord 1 1.7% 1 1.7% 2 1.7% 

Disi dakord 9 15.3% 7 11.7% 16 13.4% 

Shumë dakord 14 23.7% 12 20.0% 26 21.8% 

Plotësisht dakord 32 54.2% 37 61.7% 69 58.0% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Programi Akelius më ndihmon të mësoj duke luajtur * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Programi Akelius më 
ndihmon të mësoj duke 
luajtur 

Nuk jam dakord 2 3.4% 2 3.3% 4 3.4% 

Pak dakord 2 3.4% 1 1.7% 3 2.5% 

Disi dakord 6 10.2% 5 8.3% 11 9.2% 

Shumë dakord 16 27.1% 14 23.3% 30 25.2% 

Plotësisht dakord 33 55.9% 38 63.3% 71 59.7% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Programi Akelius e bën orën mësimore shumë interesante * faza e pare dhe faza e dyte 

Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Programi Akelius e bën 
orën mësimore shumë 
interesante 

Disi dakord 1 1.7% 3 5.0% 4 3.4% 

Shumë dakord 13 22.0% 7 11.7% 20 16.8% 

Plotësisht dakord 45 76.3% 50 83.3% 95 79.8% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Përdorimi i tabletëve gjatës orës mësimore më ndihmon të mësoj më shpejt * faza e pare dhe 

faza e dyte Crosstabulation   
 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Përdorimi i tabletëve 
gjatës orës mësimore 
më ndihmon të mësoj 
më shpejt 

Nuk jam dakord 0   1 1.7% 1 .8% 

Pak dakord 0   1 1.7% 1 .8% 

Disi dakord 7 11.9% 3 5.0% 10 8.4% 

Shumë dakord 18 30.5% 16 26.7% 34 28.6% 

Plotësisht dakord 34 57.6% 39 65.0% 73 61.3% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

        
Listoni disa nga njohuritë që keni mësuar gjatë këtij muaji nga përdorimi i platformës Akelius? * 

faza e pare dhe faza e dyte Crosstabulation   

 

  

faza e pare faza e dyte  Gjithsej 

nr  % nr  % nr  % 

Listoni disa nga 
njohuritë që keni 
mësuar gjatë këtij muaji 
nga përdorimi i 
platformës Akelius? 

  4 6.8% 8 13.3% 12 10.1% 

 Kemi përmirësuar mësimet; Kemi 
marrë fjalë të reja; Kemi mësuar 
më shumë; Kemi marrë mësime të 
reja. 

1 1.7% 0   1 .8% 

An apple; Cherry; Mango. 1 1.7% 0   1 .8% 

Apple; 1 1.7% 0   1 .8% 
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Appliances vocabulary; Going to 
Future; How to make 
arrangements. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Big; Smaller; Bad. 0   1 1.7% 1 .8% 

Bigger than; Shorter than; Went. 0   1 1.7% 1 .8% 

Bigger; Smaller; 0   1 1.7% 1 .8% 

Bigger; Smaller; Biggest; Taller. 0   1 1.7% 1 .8% 

Bigger; Smaller; Faster. 0   2 3.3% 2 1.7% 

Bigger; Smaller; Shorter. 0   1 1.7% 1 .8% 

Bigger; Smaller; Taller; Faster. 0   1 1.7% 1 .8% 

Bigger; Smaller; Taller: Shorter. 0   1 1.7% 1 .8% 

Bigger; Taller; Faster; Smaller. 0   1 1.7% 1 .8% 

Bigger; Taller; Stronger; Shorter. 0   2 3.3% 2 1.7% 

Bigger: Smaller; Faster: 0   1 1.7% 1 .8% 

Biggest; Jumped' Played. 0   1 1.7% 1 .8% 

Bottle; Egg; Fork; Plate. 1 1.7% 0   1 .8% 

Disa fjalë të reja.; Lojra të tjera. 1 1.7% 0   1 .8% 

Disa folje; Kohët e foljeve; Vitet; 
Përdorimi i a, an, the 

1 1.7% 0   1 .8% 

Ditët; Foljen kam;Numrat; Muajt. 1 1.7% 0   1 .8% 

Ditët; Foljet kam dhe shikoj; 
Numrat; 

1 1.7% 0   1 .8% 

Egg; Plate; Bottle. 1 1.7% 0   1 .8% 

Emra të ndryshëm në gjuhën 
angleze.; Njohuri për 
gramatikën;Të lexoj më mirë; Të 
përkthej më mirë. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Faster than; Was/ were; Bigger 
than. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Fjalë të reja 1 1.7% 4 6.7% 5 4.2% 

Fjalë të reja; Bingo; Lojrat 1 1.7% 0   1 .8% 

Fjalë të reja; Këngë; Lojra. 1 1.7% 0   1 .8% 

Fjalë të reja. 1 1.7% 1 1.7% 2 1.7% 

Fjalët e reja; Lojrat që nuk i dija. 1 1.7% 0   1 .8% 

Foljet; Përemrat; 1 1.7% 0   1 .8% 

Foljet; Përemrat; Emrat; Mbiemrat. 1 1.7% 0   1 .8% 

Gramatikë. 0   4 6.7% 4 3.4% 

In; On; Under; Plate. 1 1.7% 0   1 .8% 

Kam mësuar fjalë të reja.; Kam 
përforcuar njohuritë e mia. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kam mësuar gjuhën angalze më 
mirë. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kam mësuar lojra, fjalë; Kam 
mësuar mësime. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kam mësuar shumë njohuri të reja; 
Më ndihmon të mësoj më shpejt. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kam mësuar si ta përdor: Kam 
mësuar ditët; Kam mësuar nurmat; 
Kam mësuar fjalë. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kam mësuar si ta përdor.; Kam 
mësuar lojrat.; Kam mësuar foljet 
jam dhe kam; Kam mësuar fjalë, 
muajt, numrat. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kemi bërë përsëritje. 2 3.4% 0   2 1.7% 

Kemi mësuar fjalë të reja; Kemi 
bërë përsëritje; Kemi mësuar gjëra 
të reja. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kemi mësuar më shumë; Kemi 2 3.4% 0   2 1.7% 
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mësuar lojra. 

Kemi mësuar numra; Kemi mësuar 
foljen to be. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kemi mësuar si i thonë frutave, 
sendeve, profesioneve, veshjeve. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Kemi mësuar si të themi frutat; 
Ushqime; Pije; Profesione. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kemi mësuar si të themi frutave që 
nuk i kemi marrë; sendeve të 
ndryshme; Profesione; etj. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kemi përsëritur mësime; Na ka 
përmirësur anglishten; Kemi 
mësuar fjalë të reja; Kemi mësuar 
mësime të reja. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kohët e foljes; Lexoj më mirë fjalët 
e reja; Përemrat. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Kohët e foljeve; Foljet; Vitet; 
Përdorimi i a, an, the 

1 1.7% 0   1 .8% 

Lojra; Fjalë; Comperative; 
Gramatikë. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Lojra; Fjalë; Gramatikë. 0   1 1.7% 1 .8% 

Lojra; Fjalë. 0   1 1.7% 1 .8% 

Lojrat; Fjalët e reja. 1 1.7% 0   1 .8% 

Mellon, lettuce, fork: fjalë; këngë të 
ndryshme. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Mësime të ndryshme. 0   1 1.7% 1 .8% 

My home; Going to; Making 
arragaments; Fruits. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Ne kemi bërë vetëm përsëritje të 
mësimeve. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Ne kemi marrë shumë fjalë të reja. 1 1.7% 0   1 .8% 

Njoh më mirë gjuhën angleze; më 
mbështet për mësime; na ndihmon 
shumë. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Nuk kemi marrë asgjë, vec 
përsëritje të mësimeve. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Nuk kemi mësuar. Thjesht kemi 
përsëritur mësimet që kemi marrë. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Numbers; Greetings; 
Neighbourhood: Verb to be. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Numbers: Greetings; 
Neighbourhood; Verb to be. 

0   1 1.7% 1 .8% 

On; In; Under; Next to. 1 1.7% 0   1 .8% 

Plate; bottle, egg; fork. 1 1.7% 0   1 .8% 

Plate; Fork; Bottle; Egg. 1 1.7% 0   1 .8% 

Plate; Fork; Bottle: Egg. 1 1.7% 0   1 .8% 

Plate; Glass; Fork; Danced. 0   1 1.7% 1 .8% 

Red; Blue; School; Ball. 0   1 1.7% 1 .8% 

Sesi të luajmë.; Dëgjojmë këngë 
anglisht dhe mësojmë gjëra të 
ndryshme. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Smaller than. 0   1 1.7% 1 .8% 

Smaller; Big; Tall. 0   1 1.7% 1 .8% 

Smaller; Bigger; Faster; 0   1 1.7% 1 .8% 

Smaller; Bigger; Past Simple. 0   1 1.7% 1 .8% 

Smaller; Bigger; Short. 0   1 1.7% 1 .8% 

Smaller; Bigger; Taller; 0   1 1.7% 1 .8% 

Smaller; Bigger; Taller; Shorter. 0   2 3.3% 2 1.7% 
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Smaller; Shorter; Taller. 0   1 1.7% 1 .8% 

Smaller; The worst; The best; 
Faster. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Spaghettii; Salat; Steak; Soup. 1 1.7% 0   1 .8% 

Tall; Bigger; Stronger; 0   1 1.7% 1 .8% 

Tall; Good; See; Look. 0   1 1.7% 1 .8% 

Taller; Jumped; Go; River. 0   1 1.7% 1 .8% 

Të marr më shumë njohuri; Të 
mësoj si luhen lojra që nuk i njoh 

1 1.7% 0   1 .8% 

The best; The worst: The faster; 0   1 1.7% 1 .8% 

The smallest; Stronger; The 
youngest: Bigger. 

0   1 1.7% 1 .8% 

The tallest; The shortest; The 
youngest; The strongest. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Unë kam mësuar emra frutash, 
ngjyra, numra. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Ushqime; Profesione; Veshje; 
Gramatikë. 

2 3.4% 0   2 1.7% 

Ushqime; Profesione. 1 1.7% 0   1 .8% 

Ushqimet; Profesione; Veshje; 
Gramatikë. 

1 1.7% 0   1 .8% 

Veshjet; Ushqimet; Profesionet. 1 1.7% 0   1 .8% 

Wait; Arrive: Beach: Forest: Strong; 
Weak; Award. 

0   1 1.7% 1 .8% 

Total 59 100.0% 60 100.0% 119 100.0% 

 

 


