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You cannot teach a man anything. You can only help him discover it with-
in himself.
Galileo Galilei

It is important that students bring a certain ragamuffin, barefoot irrev-
erence to their studies; they are not here to worship what is known, but to 
question it.  
Jacob Bronowski
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Ju nuk mund t’ia mësoni njeriut të gjitha gjërat. Ju vetëm mund ta ndihmoni atë që t’i 

zbulojë ato brenda vetes së tij.

Galileo Galilei

Është e rëndësishme që nxënësit të sjellin diçka nga rruga, jo relevante me
studimet e tyre; ata nuk janë këtu për të adhuruar atë që është e njohur, por për ta 
kontestuar  atë. 

Jacob Bronoëski
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1PrinciPles and definiTion

PrinciPles and definiTion1 

inTroducTion1.1 

This Toolkit forms part of the project entitled Time for a New Paradigm in Education: 
Student-Centred Learning (t4scl), jointly led by the European Students’ Union (esu) 
and Education International (ei).This is an EU-funded project under the Lifelong 
Learning Programme (llp) administered by the Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (eacea).

t4scl, as a pioneer initiative, aims to assist policy makers in designing sound student-
centred learning (scl) strategies and approaches and to increase the capacity of stu-

dent and staff representative organisations to be active partners in 
spreading a culture of scl in higher education institutions across 
Europe. The project aims to provide comprehensive insight into 
the necessary tools, challenges and success stories of scl as a fun-
damental basis for lifelong learning (lll). It also aims to provide 
concrete policy input—during and beyond the project lifetime—to 

ongoing discussions as to the future of the EU Education & Training Programme and 
the next phase of the Bologna Process.

Following on from the initial desk research and survey undertaken with both ei and 
esu member organisations (higher education staff unions and national student unions 
respectively), published in May 2010, this toolkit is one of the last initiatives, marking 
the end phase of the project. It represents a key outcome of the project. This toolkit 
follows extensive research and a series of events at both European and national levels, 
combined with trainings on the subject-matter.

This toolkit is designed for effective, practical implementation of scl by teaching staff, 
students and institutional leaders. It aims to show how practical and achievable scl is, as 
well as being highly beneficial for learners.

slc is practical and 
achievable, as well as 
being highly beneficial 
for learners.

SHKURTESAT 

EACEA    Agjencia Ekzekutive Audiovizuale për Arsim dhe Kulturë  
ECTS    Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve (European  
                      Credit Transfer System) 
EI    Arsimi Ndërkombëtar
ESU    Unioni Evropian i Studentëve
LLL    Të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës
LLP    Programi për të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës (Komisioni  
                      Evropian)
PBL    Të mësuarit bazuar në problemin 
RPL    Njohja e të mësuarit të mëparshëm
SCL    Të mësuarit me nxënësin në qendër
T4SCL    Koha për një Paradigmë të Re në Arsim: Të mësuarit me  
                      studentin  në qendër (Projekt i përbashkët i EI-ESU)
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slc is practical and 
achievable, as well as 
being highly beneficial 
for learners.

SCL-ja është praktike dhe 
e arritshme, si dhe është 
shumë e dobishme për 
studentët.

T4SCL, si një iniciativë pionier, ka për qëllim të ndihmojë hartuesit e politikave në diza-
jnimin e strategjive dhe qasjeve të shëndosha për të mësuarit me studentin në qendër 

(SCL) dhe për të rritur kapacitetin e studentëve dhe stafit të organiza-
tave përfaqësuese që të jenë partnerë aktivë në përhapjen e kulturës së 
SCL-së në institucionet e arsimit të lartë nëpër Evropë. Projekti synon 
të ofrojë  informata gjithëpërfshirëse lidhur me mjetet e nevojshme, 
sfidat dhe rrëfimet e   suksesshme të SCL-së si bazë themelore për të 
mësuarit gjatë gjithë jetë (LLL). Ajo gjithashtu synon të ofrojë të dhë-
na për politikat konkrete - gjatë dhe pas kohëzgjatjes së projektit - për 

diskutimet e vazhdueshme sa i përket së ardhmes së Programit të BE-së për  Trajnim dhe 
Arsim, si  dhe fazën e ardhshme të Procesit të Bolonjës. 

Kjo paketë e mjeteve  është pjesë e projektit të titulluar Koha për një Paradigmë të Re në 
Arsim: Të mësuarit me studentin  në qendër (T4SCL), i udhëhequr bashkërisht nga Unioni 
i Studentëve Evropianë (ESU) dhe Arsimi Ndërkombëtar (EI). Ky është një projekt i finan-
cuar nga BE-ja në kuadër të Programit Të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës (LLP) dhe menaxhuar 
nga Agjencia Ekzekutive Audiovizuale për Arsim dhe Kulturë (EACEA).

Pas hulumtimeve fillestare në zyre dhe anketës të kryera nga organizatat anëtare të  EI dhe 
ESU (unionet e stafit të arsimit të lartë dhe unionet kombëtare të studentëve), të botuara 
në maj 2010, ky material është një nga nismat e fundit, duke shënuar fazën e përfundimit të 
projektit dhe  paraqet rezultatin kyç të projektit. Ky material bazohet në hulumtimet e gjëra 
dhe në një seri të ngjarjeve në  nivelet evropiane dhe kombëtare, i kombinuar me trajnime 
për lëndën. 

Kjo paketë e mjeteve është dizajnuar për zbatimin  efektiv dhe praktik të SCL-së  nga stafi 
mësimor, nxënësit dhe udhëheqësit institucional. Ajo ka për qëllim të tregojë se sa praktike 
dhe e arritshme SCL-ja është , si dhe është shumë e dobishme për studentët.

1 PARIMET DHE PËRKUFIZIMI 

1.1 HYRJE 



2 Student centered learning
TiMe for a ParadigM change

The concePT of scl1.2 

scl was credited to Hayward as early as 1905 and to Dewey’s work in 1956. Carl Rog-
ers was then associated with expanding this approach into a theory of education in 
the 1980s and this learning approach has also been associated with the work of Piaget 
(developmental learning) and Malcolm Knowles (self-directed learning). Some of the 
scl literature can be summarised into the following elements (cf. Lea et al, 2003):

The reliance on qq active rather than passive learning;

An emphasis on qq deep learning and understanding;

Increased responsibility and accountabilityqq  on the part of the student;

An qq increased sense of autonomy in the learner;

An qq interdependence between teacher and learner;

Mutual respect within the learner-teacherqq  relationship; and

A qq reflexive approach to the teaching and learning process on the part of both the 
teacher and the learner.

scl is broadly based on constructivism as a theory of learning, which is built on the 
idea that learners must construct and reconstruct knowledge in order to learn effec-
tively, with learning being most effective when, as part of an activity, the learner ex-
periences constructing a meaningful product. scl is also akin to transformative learn-
ing which contemplates a process of qualitative change in the learner as an ongoing 
process of transformation which focuses on enhancing and empowering the learner, 
developing their critical ability.

PrinciPles underlying scl1.3 

On the basis of an examination of the theory behind scl and following an intensive 
discussion with teachers and students on what they consider scl to be, which took 
place at the launching conference of the t4scl Project—Time for a New Paradigm in 
Education: Student-Centred Learning—in Bucharest, Romania in May 2010, below is a 
list of general principles underlying scl. These principles do not aim to form a com-
prehensive picture of what scl is about. Rather they put forward a clearer understand-
ing and debate about the topic.

1.2 KONCEPTI I SCL-së

I.3 Parimet themelore të SCL-së

 
Mbështetja në të mësuarit aktiv se sa pasiv;  

Theksi mbi të mësuarit dhe të kuptuarit e thellë;  

Rritja e përgjegjësisë dhe llogaridhënies nga ana e studentit; 

Kuptim i rritur i autonomisë në studentin;  

Ndërvarësia midis mësimdhënësit  dhe studentit;  

Respekt të ndërsjellë në marrëdhëniet student- mësimdhënës; dhe  

Një qasje refleksive në procesin e mësimdhënies dhe të mësuarit nga ana e mësimd-
hënësit dhe  studentit. 

Një pjesë e SCL-së i atribuohet Hayward-it  që nga viti 1905 dhe punës së Dewey-it në 
vitin 1956. Kurse, Carl Rogers në atë kohë ishte i ngarkuar me  zgjerimin e kësaj qasjeje në 
një teori të arsimit në vitet 1980 dhe kjo qasje e mësimnxënies ka qenë gjithashtu e lidhur 
me punën e Piaget-it (të mësuarit zhvillimor) dhe Knowles Malcolm (të mësuarit e vetë-
drejtuar). Një pjesë e  literaturës së SCL-së mund të përmblidhet në elementët e mëposhtme 
(cf. Lea et al, 2003):

SCL është e bazuar gjerësisht në konstruktivizëm  si një teori e të mësuarit, e cila bazohet 
mbi idenë se studentët duhet të ndërtojnë dhe të rindërtojnë dijen në mënyrë që të mësojnë 
në mënyrë efektive, duke qenë mësimi më së shumti efektiv atëherë kur, si pjesë e një aktiv-
iteti,  studenti e përjeton konstruktimin si një produkt kuptimplotë. SCL-ja është gjithashtu 
e ngjashme me të mësuarit transformues i cili parashikon një proces të ndryshimit cilësor te 
studenti si një proces i vazhdueshëm i transformimit, që fokusohet në rritjen dhe fuqizimin 
e studentëve, si dhe në zhvillimin e aftësisë kritike të tyre. 

Në bazë të një studimi të teorisë së SCL-së dhe pas një diskutimi intensiv me mësimdhënësit  
dhe studentët lidhur me atë se çfarë e konsiderojnë ata SCL-në, që u zhvillua në konferencën 
e lansimit të   Projektit T4SCL - Koha për një paradigmë të re në arsim: Të mësuarit me stu-
dentin në qendër - në Bukuresht, Rumani në muajin maj 2010, më poshtë është dhënë lista 
e parimeve të përgjithshme në të cilat mbështetet SCL. Këto parime nuk kanë për qëllim të 
formojnë një tablo gjithëpërfshirëse lidhur me atë se çfarë është SCL-ja. Përkundrazi, ato 
paraqesin një kuptim të qartë dhe debat në lidhje me temën.
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3PrinciPles and definiTion

Principle I: qq scl requires an Ongoing Reflexive Process. Part of the underly-
ing philosophy of scl is that no one context can have one scl style that can 
remain applicable through time. The philosophy of scl is such that teach-
ers, students and institutions need to continuously reflect of their teaching, 
learning and infrastructural systems in such a way that would continuously 
improve the learning experience of students and ensure that the intended 
learning outcomes of a given course or programme component are achieved 
in a way that stimulates learners’ critical thinking and transferable skills.

Principle II: qq scl does not have a ›One-Size-Fits-All‹ Solution. A key con-
cept underlying scl is the realisation that all higher education institutions 
are different, all teachers are different and all students are different. These 
all operate in very diverse contexts and deal with various subject-disciplines. 
Therefore scl is a learning approach that requires learning support struc-
tures which are appropriate to each given context and teaching and learning 
styles appropriate to those undertaking them.

Principle III: Students have Different Learning Styles.qq  scl recognises 
that students have different pedagogical needs. Some learn better through 
trial and error, others learn through practical experience. For some learn-
ers much is learned by reading literature, others need to debate and discuss 
theory in order to understand it.

Principle IV: Students have Different Needs and Interests.qq  All students 
have needs that extend beyond the classroom. Some are interested in cul-
tural activities, others in sports or in representative organisations. Students 
can have children or can be faced with psychological conditions, illness or 
disability.

Principle V: Choice is Central to Effective Learning in qq scl. Students like 
to learn different things and hence any offer should involve a reasonable 
amount of choice. Learning can be organised in liberal formats, such as at 
colleges of liberal arts or choice can be offered in a more traditional, disci-
plinary style.

Principle VI: Students have Different Experiences and Background qq
Knowledge. Learning needs to be adapted to the life and professional ex-
perience of the individual concerned. For instance, if students already have 
considerable experience in using itc, there is no point in trying to teach 
them the same thing again; if they already have considerable research skills, 
perhaps it would be better to help them in theory. Personal experience can 

Parimi I: SCL kërkon një proces  të vazhdueshëm refleksiv. Një pjesë e filozofisë 
themelore të SCL-së është ajo se asnjë kontekst nuk mund të ketë një stil të SCL-së 
që mund të jetë i aplikueshëm për një kohë të gjatë. Filozofia e SCL-së është e tillë 
që mësimdhënësit, studentët dhe institucionet duhet të reflektojnë në mënyrë  të 
vazhdueshme  sistemet e mësimdhënies, mësimnxënies dhe infrastrukturës së tyre 
në mënyrë të tillë që të përmirësonin në mënyrë të vazhdueshme përvojën e stu-
dentëve për të mësuarit dhe të sigurojnë që  rezultatet e synuara të mësuarit të një 
kursi ose komponenti të caktuar të programit janë arritur në një mënyrë që stimulon 
mendimin kritik të studentëve dhe aftësitë e transferueshme.

Parimi I1: SCL nuk ka një zgjidhje që iu përshtatet të gjitha problemeve. Koncepti 
kyç në të cilat bazohet  SCL është të kuptuarit se të gjitha institucionet e arsimit 
të lartë janë të ndryshme, të gjithë mësimdhënësit janë të ndryshëm dhe të gjithë 
studentët janë të ndryshëm. Të gjithë këta funksionojnë në kontekste shumë të 
ndryshme dhe merren me disiplina të ndryshme. Prandaj SCL-ja është një qasje e 
të mësuarit që kërkon të ketë struktura mbështetëse për mësimnxënie të cilat janë 
të përshtatshme për çdo kontekst të caktuar, si dhe stile të mësimdhënies dhe të 
mësimnxënies  të përshtatshme për ata që i ndërmarrin ato.

Parimi I1I: Studentët kanë stile të ndryshme të të mësuarit. SCL pranon se stu-
dentët kanë nevoja të ndryshme pedagogjike. Disa mësojnë më mirë përmes punës 
dhe gabimeve, të tjerët mësojnë nga përvoja praktike. Disa  nxënës më shumë mësoj-
në duke lexuar literaturë, të tjerët kanë nevojë  për të debatuar dhe për të diskutuar 
teorinë në mënyrë që ta kuptojnë atë.

Parimi IV: Studentët kanë nevoja dhe interesa të ndryshëm. Të gjithë studentët  
kanë nevoja që shtrihen përtej klasës. Disa janë të interesuar në aktivitete kulturore, 
të tjerët në sport apo në organizata përfaqësuese. Studentët mund të kenë fëmijë ose 
mund të përballen me kushte psikologjike, sëmundje ose aftësi të kufizuara.

Parimi V: Zgjedhja është pikë qendrore për të mësuarit efektiv në SCL.  Studentëve 
u pëlqen të mësojnë gjëra të ndryshme dhe kështu çdo ofertë duhet të përfshijë një 
numër të arsyeshëm të zgjedhjes. Të mësuarit mund të organizohet në formate lib-
erale, si në kolegjet e arteve liberale ose zgjedhja mund të ofrohet në një stil më 
tradicional, disiplinor.

Parimi VI: Studentët kanë përvoja dhe njohuri paraprake të ndryshme. Mësim-
nxënia duhet të përshtatet me jetën dhe përvojën profesionale të individit në fjalë. 
Për shembull, në qoftë se studentët tashmë kanë përvojë të konsiderueshme në 
përdorimin e TIK-ut, nuk ka kuptim që të bëjmë  përpjekje për t’iu mësuar atyre 
të njëjtën gjë përsëri;  nëse ata tashmë kanë aftësi të konsiderueshme hulumtuese, 
ndoshta do të ishte më mirë për t’i ndihmuar ata në teori. 

•

•

•

•

•

•
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also be used to motivate students, for instance, by allowing students to share 
a personal story to illustrate a point.

Principle VII: Students should have Control Over their Learning.qq  Students 
should be given the opportunity to be involved in the design of courses, 
curricula and their evaluation. Students should be seen as active partners 
who have a stake in the way that higher education functions. The best way 
to ensure that learning focuses more on students is by engaging students 
themselves in how their learning should be shaped.

Principle VIII: qq scl is about ›Enabling‹ not ›Telling‹. In simply impart-
ing facts and knowledge to students (telling) the initiative, preparation and 
content comes mainly from the teacher. The scl approach aims to give the 
student greater responsibility enabling the student to think, process, ana-
lyse, synthesise, criticise, apply, solve problems, etc.

Principle IX: Learning needs Cooperation between Students and Staff. qq It is 
important that students and staff cooperate to develop a shared understand-
ing both of the problems experienced in learning, as well as their problems 
as stakeholders within their given institution, jointly proposing solutions 
that might work for both groups. In the classroom, such cooperation will 
have a positive effect as the two groups increasingly come to consider each 
other as partners. Such a partnership is central to the philosophy of scl 
which sees learning as taking place in a constructive interaction between 
the two groups.

a WorkaBle definiTion of scl1.4 

scl remains a debated concept with no one clear definition available, since multiple 
interpretations co-exist which exclude each other. Nonetheless, this section will try to 
circumvent this issue by arriving at a workable definition of scl.

It is interesting first to consider what participants at the launching conference of the 
t4scl Project considered as being integral components of scl. These include:

Flexibility and freedom in terms of the time and structure of learning;qq

More and better quality teachers who strive to share their knowledge;qq

A clear understanding of students by teachers;qq

Përvoja personale mund të përdoret gjithashtu për t’i motivuar studentët, për shembull, 
duke iu mundësuar studentëve të ndajnë një histori personale për të ilustruar një pikë. 
 
Parimi VII: Studentët duhet të kenë kontroll mbi të mësuarit e tyre. Studentëve  
duhet t’iu jepet mundësia për t’u përfshirë në hartimin e kurseve, kurrikulave dhe 
vlerësimin e tyre. Studentët duhet të shihen si partnerë aktivë të cilët kanë interes 
në  mënyrën se si funksionon arsimi i lartë. Mënyra më e mirë për të siguruar se të 
mësuarit fokusohet më shumë në studentët është duke i angazhuar vetë studentët se 
si duhet formësuar  të mësuarit e tyre. 

Parimi VIII: SCL ka të bëjë me “të mundësuarit”  e jo ‘të rrëfyerit’ . Thjeshtë në 
bartjen e fakteve dhe njohurive tek studentët (të rrëfyerit), iniciativa, përgatitja dhe 
përmbajtja vijnë kryesisht nga mësimdhënësi. Qasja e SCL-së synon t’i japë  studen-
tit përgjegjësi më të madhe duke bërë të mundur që studenti të mendojë, procesojë, 
analizojë, sintetizojë, kritikojë, aplikojë, të zgjidh probleme, etj.

Parimi IX: Mësimnxënia ka nevojë  për bashkëpunim ndërmjet studentëve dhe 
stafit. Është e rëndësishme që studentët dhe stafi të bashkëpunojnë për të zhvilluar 
të kuptuarit e përbashkët për problemet e hasura  gjatë të mësuarit, si dhe problemet 
e tyre si hisedarë brenda institucionit të tyre përkatës, duke propozuar së bashku 
zgjidhjet që mund të funksionojnë për të dy grupet. Në klasë, bashkëpunimi i tillë do 
të ketë një efekt pozitiv, pasi që të  dy grupet gjithnjë e më shumë vijnë në atë pikë ku 
e konsiderojnë njëri-tjetrin si partnerë. Një partneritet i tillë është pikë qendrore e 
filozofisë së SCL-së e cila e cilëson se të mësuarit është një ndërveprim konstruktiv 
ndërmjet dy grupeve.

Fleksibilitetin dhe lirinë në aspektin e kohës dhe strukturës së të mësuarit;  

Më shumë mësimdhënës  dhe më cilësor të cilët përpiqen të shkëmbejnë njohuritë 
e tyre; 
 
Të kuptuarit e qartë të studentëve nga mësimdhënësit;

•

•

•

•
•
•

I.4 PËRKUFIZIMI I REALIZUESHËM I SCL-së

SCL-ja mbetet një koncept i debatuar pa ndonjë përkufizim të qartë  në dispozicion, pasi 
që bashkë- ekzistojnë interpretime të shumta të cilat përjashtojnë njëra-tjetrën. Megjithatë, 
ky seksion do të përpiqet për ta anashkaluar këtë çështje duke arritur në një përkufizim të  
zbatueshëm për SCL-në.
 
Është interesante që së pari të shohim se çfarë kanë shqyrtuar pjesëmarrësit në konferencën 
e lansimit të Projektit T4SCL  si komponentë integrale të SCL-së. Këto përfshijnë
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5PrinciPles and definiTion

A flat hierarchy within higher education institutions;qq

Teacher responsibility for student empowerment;qq

A continuous ongoing improvement process;qq

A positive attitude by teachers and students with the aim of improving the qq
learning experience;

A relationship of mutual assertiveness between students and teachers; andqq

A focus on learning outcomes which enable genuine learning and deep un-qq
derstanding.

On the basis of all of the above and of the practical suggestions put forward below, this 
toolkit is proposing the following definition of scl:

»Student-Centred Learning represents both a mindset and a culture within a given 
higher education institution and is a learning approach which is broadly related 
to, and supported by, constructivist theories of learning. It is characterised by inno-
vative methods of teaching which aim to promote learning in communication with 
teachers and other learners and which take students seriously as active participants 
in their own learning, fostering transferable skills such as problem-solving, critical 
thinking and reflective thinking.«

With this definition serving as a useful starting point, this toolkit will now move on 
to suggest practical ways in which scl can be implemented in a meaningful manner, 
keeping in mind the benefits that this learning approach produces and the key char-
acteristics which are necessary in order for an institution to assess whether the scl 
approach is being applied by it.

Hierarki e sheshtë brenda institucioneve të arsimit të lartë; 

Përgjegjësia e mësimdhënësit për fuqizimin e studentit; 

Një proces i vazhdueshëm i përmirësimit;

Qëndrim pozitiv nga mësimdhënësit dhe studentët me qëllim të përmirësimit të 
përvojës së të mësuarit; 

Një marrëdhënie e këmbëngulësisë së ndërsjelltë ndërmjet studentëve dhe mësim-
dhënësve; dhe 

Fokusi në rezultatet e të mësuarit të cilat mundësojnë të mësuarit e vërtetë dhe të 
kuptuarit e thellë.

•
•
•
•
•
•
Në bazë të të gjitha këtyre elementeve  që  u thanë  më lartëdhe sipas sugjerimeve praktike të 
parashtruara më poshtë, ky material  propozon përkufizimin e mëposhtëm të SCL-së:

Duke  e përdorur këtë përkufizim si  pikënisje e dobishme fillestare, kjo paketë e mjeteve tani 
do të shkojë tutje për të sugjeruar mënyrat praktike në të cilat mund të zbatohet SCL-ja në 
mënyrë kuptimplotë, duke marrë parasysh  përfitimet që dalin  nga kjo qasje e të mësuarit 
dhe  karakteristikat kryesore të cilat janë të nevojshme për një institucion që të vlerësojë 
nëse qasja  e SCL-së është duke u zbatuar nga ai.

Të Mësuarit me Studentin në Qendër paraqet të menduarit dhe një kulturë brenda një 
institucioni të caktuar të arsimit të lartë dhe është një qasje e të mësuarit që lidhet gjerësisht 
me të, si dhe është e mbështetur nga teoritë konstruktive të të mësuarit. Ajo karakterizo-
het nga metodat inovative të mësimdhënies të cilat synojnë të promovojnë  të mësuarit në 
komunikim me mësimdhënësit dhe studentët e tjerë dhe që i sheh studentët  seriozisht si  
pjesëmarrës aktiv në procesin e tyre të të mësuarit, duke nxitur aftësi të transferueshme të 
tilla si zgjidhja e problemeve, mendimi kritik dhe të menduarit reflektiv.
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The BenefiTs2 

inTroducTion2.1 

scl, if implemented properly, offers benefits to all, including the institution, students 
and staff involved, higher education staff unions, students’ unions and society as a 
whole. Given the current context of higher education across Europe—the financial 
situation, massification of higher education and a high workload for teaching staff—
there are many benefits to be reaped by implementing the scl approach.

BenefiTs for sTudenTs2.2 

The benefits of scl for the students involved are many and varied. Coming into an 
academic community possibly for the first time can shape the way students think for 
the rest of their lives. scl provides skills for life, creates independent learners and re-
sponds to the changing and differing needs of individual students. Below is a list of 
what such benefits can include:

Making Students an Integral Part of the Academic Community:qq  Students 
are said to be part of the academic community, but in practice this can be 
difficult to achieve due to varied practices of rigid teaching structures. Via 
scl, students can become part of that community much earlier, given that 
the teacher acts as a facilitator, rather than an instructor. In encouraging 
students to think for themselves, analytical skills and critical thinking are 
gained earlier on. In this context, research-led teaching becomes all the 
more possible. Teachers are able to discuss their research and hear the views 
of students on the matter. Increased cooperation and a feeling of having 
one’s views valued can further increase the interaction and engagement of 
students. This can lead to participation in the development of research and 
also to help develop a given course, due to the sense of ownership that stu-
dents feel. Lastly, it may also encourage more students to enter the academic 
community as members. We must not forget that students are the teachers 
of the future!

Integrimi i studentëve si pjesë përbërëse e  komunitetit akademik: Thuhet se stu-
dentët janë pjesë e komunitetit akademik, por në praktikë kjo mund të jetë vështirë 
e  arritshme për shkak të praktikave të ndryshme të strukturave të ngurta  të mësim-
dhënies. Nëpërmjet SCL-së, studentët mund të bëhen pjesë e atij komuniteti shumë 
më herët, duke qenë se  mësimdhënësi vepron si një lehtësues, dhe jo një instruktor. 
Në nxitjen e studentëve që të mendojnë për veten e tyre, aftësitë analitike dhe men-
dimi kritik fitohen më herët. Në këtë kontekst, të mësuarit nga hulumtimet bëhet 
edhe më i mundshëm. Mësimdhënësit janë në gjendje të diskutojnë hulumtimet e 
tyre dhe të dëgjojnë pikëpamjet e studentëve lidhur me çështjen. Bashkëpunimi i 
rritur dhe ndjenja se pikëpamjet janë të vlerësuara nga të tjerët mund të rrisë më tej 
ndërveprimin dhe angazhimin e studentëve. Kjo mund të çojë deri tek  pjesëmar-
rja në zhvillimin e hulumtimit dhe gjithashtu të ndihmojë në zhvillimin e një kursi 
të caktuar, për shkak të ndjenjës së pronësisë të cilën e fitojnë studentët. Së fundi, 
ajo gjithashtu mund të inkurajojë më shumë studentë për të hyrë në komunitetin 
akademik si anëtarë. Ne nuk duhet të harrojmë se studentët janë mësimdhënësit e 
së ardhmes!

SCL-ja, nëse zbatohet siç duhet, ofron përfitime për të gjithë, duke përfshirë edhe institu-
cionin, studentët dhe stafin e përfshirë, sindikatat e stafit të arsimit të  lartë, unionet e stu-
dentëve dhe shoqërinë në tërësi. Duke pasur parasysh kontekstin aktual të arsimit të lartë 
në Evropë - gjendjen financiare, masivizimin e arsimit të lartë dhe një ngarkesë të  lartë për 
mësimdhënësit - ka shumë përfitime të cilat mund të arrihen duke zbatuar  qasjen e SCL-
së.

Përfitimet e SCL-së për studentët e përfshirë janë të shumta dhe të ndryshme. Duke ard-
hur në kontakt  me një komunitet akademik, ndoshta për herë të parë, mund të formësojnë  
mënyrën se si mendojnë studentët për pjesën tjetër të jetës së tyre. SCL-ja ofron shkath-
tësitë për jetë, krijon studentë të pavarur dhe iu përgjigjet nevojave në ndryshim dhe të dal-
lueshme të studentëve  individual. Më poshtë është dhënë një listë e përfitimeve të tilla të 
cilat mund të përfshijnë si vijon:

2 PËRFITIMET  

2.1 HYRJE 

2.2 PËRFITIMET PËR STUDENTËT

•
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An Increased Motivation to Learn:qq  scl can encourage deeper learning, 
as shown in the Learning Pyramid below. Knowledge retention differs 
depending on the way in which material is learned, but all types of active 
learning show a higher retention rate than traditional forms of learning. The 
student is also often more motivated to learn through scl, because the tasks 
set require original thought and increase interest in the subject-matter. As 
the Learning Pyramid below suggests, students retain more of the informa-
tion they learn where there is an aspect of active learning and active partici-
pation.

Independence and Responsibility in Learning:qq  Within scl, students must 
engage with the course material and are in control of their learning. This 
makes the student more independent and adaptable to life after higher edu-
cation. The independence of students enables them to learn more effectively 
and to gain other skills such as teamwork, effective written and verbal com-
munication, prioritisation of tasks and critical analysis. In turn, students 
can develop transferable skills and would be able to work more effectively in 
their careers and lives in general.

Learning Pyramidfig. 1 
source: national Training laboratories, Bethel, Maine
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Piramida e të mësuarit 
Burimi: Laboratorët e Trajnimeve Kombëtare, Bethel, Maine
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Mësimi për të tjerët

Motivimi i rritur për të mësuar: SCL-ja mund të nxisë të mësuarit më të thellë, siç tre-
gohet në  Piramidën e të Mësuarit  më poshtë. Mbajtja e njohurive ndryshon në varësi 
të mënyrës sipas së  cilës materiali është mësuar, por të gjitha llojet e të mësuarit aktiv 
tregojnë një normë më të lartë sesa format tradicionale të të mësuarit.  Studenti është 
shpesh edhe më i motivuar për të mësuar nëpërmjet SCL-së, sepse detyrat e dhëna 
kërkojnë mendim origjinal dhe interesim të rritur lidhur me lëndën. Ashtu siç sugjeron 
Piramida e të Mësuarit më poshtë, studentët marrin më shumë informata nga ato që i 
mësojnë aty ku ekziston  aspekti i të mësuarit aktiv dhe pjesëmarrjes aktive.

Pavarësia dhe përgjegjësia në mësimnxënie: Në kuadër të SCL-së, studentët duhet të 
përdorin  materialet e lëndës së caktuar dhe  të kanë në kontroll procesin e mësimnxë-
nies. Kjo e bën studentin  më të pavarur dhe të adaptueshëm në jetë pas arsimit të lartë. 
Pavarësia e studentëve u mundëson atyre të mësojnë me më shumë efektivitet dhe  të 
fitojnë aftësi të tjera siç janë puna ekipore, komunikimi efektiv me shkrim dhe me gojë, 
prioritizimi i detyrave dhe analiza kritike. Nga ana tjetër, studentët mund të zhvillojnë 
aftësi të transferueshme dhe të jenë në gjendje të punojnë në mënyrë më efikase në kar-
rierën e tyre dhe jetën në përgjithësi. 

•

•
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Due Consideration for Student Needs:qq  Massification of higher education 
has had the effect of diversifying the student body. Inevitably students have 
differing needs that are wider than ever before. scl can enable students 
to study in a flexible manner, through the use of part-time study, distance 
learning and e-learning. The scl approach demonstrates that learning is 
not limited to a given time or place in the way that traditional learning has 
been. Different learning needs of students can also be met because students 
can engage with materials in different ways. For example, some students 
engage more with audiovisual materials whereas others prefer reading. Fur-
thermore, by experiencing a range of teaching methods students are further 
challenged academically.

BenefiTs for Teachers2.3 

Whilst the benefits of scl for students seem obvious, some may question whether this 
is also the case for teaching staff. Indeed, teachers can benefit from scl as much as the 
students in their classes. Below is a list of what such benefits can include:

A More Interesting Role for the Teacher:qq  scl, as stated above, puts the onus 
on the student to learn. The teacher is there to facilitate and enable this. 
Whilst this might be seen by some as negative, it is a good opportunity to 
academically challenge students, in order to enhance their learning.

Solutions to Tackling Massification and Diversity:qq  In a reality of massifica-
tion in higher education and a more diversified student body, it is likely that 
scl will have to be used in many cases because of the increased demands of 
quality from students, the increased costs of higher education associated 
with this and the diversity of the student body, meaning student needs are 
varied.

Positive Impact on Working Conditions:qq  Given that scl provides the op-
portunity for learning to take place in different ways, the work of a teacher 
can be more interesting and the negative aspects of the working conditions 
normally associated with teaching can be alleviated by scl.

2.3 PËRFITIMET PËR MËSIMDHËNËSIT

Konsideratë e duhur  ndaj nevojave të studentit: Masivizimi i arsimit të lartë ka pa-
sur efektin e diversifikimit të strukturës së studentëve. Në mënyrë të pashmangshme 
studentët kanë nevoja të ndryshme të cilat janë më të mëdha  se kurrë më parë. SCL-
ja mund t’iu mundësojë studentëve të studiojnë në mënyrë fleksibile, nëpërmjet për-
dorimit të studimeve me orar të përgjysmuar, studimit në distancë dhe mësimit elek-
tronik. Qasja e SCL-së tregon se të mësuarit nuk kufizohet në një kohë apo vend të 
caktuar, ashtu siç ka qenë të mësuarit tradicional. Nevojat e ndryshme të të mësuarit për 
studentët gjithashtu mund të realizohen, sepse studentët mund të marrin  materialet 
në mënyra të ndryshme. Për shembull, disa studentë përdorin   më shumë materialet 
audiovizuale, ndërsa të tjerë preferojnë leximin. Për më tepër, duke përjetuar një varg të 
metodave të mësimdhënies studentët  sfidohen më tej në aspektin akademik.

Rol më interesant për mësimdhënësin: SCL-ja, siç u cek më lart, vë  theksin mbi stu-
dentët për të mësuar. Mësimdhënësi është atje për të lehtësuar dhe për të mundësuar 
këtë proces. Përderisa kjo mund të shihet nga disa si negative, kjo është një mundësi e 
mirë për të sfiduar studentët në mënyrë akademike, më qëllim të rritjes së nivelit të të 
mësuarit të tyre.
Zgjidhjet për adresuar masivizimin dhe diversitetin: Në një realitet të masivizimit në 
arsimin e lartë dhe në një strukturë më të  larmishme të   studentëve, ka të ngjarë që 
SCL-ja do të duhet të përdoret në shumë raste për shkak të kërkesave në rritje për cilësi 
nga studentët, kostot në rritje të arsimit të lartë lidhur me këtë dhe diversitetin e struk-
turë së studentëve, që do të thotë se nevojat e studentëve janë të ndryshme.

Ndikim pozitiv në kushtet e punës. Duke pasur parasysh se SCL-ja ofron mundësinë 
që të mësuarit të bëhet në mënyra të ndryshme, puna e një mësimdhënësi mund të jetë 
më interesante dhe aspektet negative të kushteve të punës të shoqëruara zakonisht me 
mësimdhënien mund të lehtësohen nga SCL-ja.  

Përderisa përfitimet që ofron SCL-ja për studentët janë të dukshme, mund të shtrohet pyetja 
nëse kjo vlen edhe për personelin mësimor. Në të vërtetë, mësimdhënësit, mund të përfi-
tojnë nga SCL-ja po aq sa studentët në klasat e tyre. Më poshtë është dhënë një listë se çfarë  
mund të përfshijnë përfitimet e tilla: 

•

•

•

•
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Continuous Self-Improvement:qq  scl can enable teachers to review and de-
velop their courses and teaching methods so as to improve both the content 
of their courses and their method of delivery as teachers. The confidence 
gained from implementing the scl approach is also measurable in that 
teachers obtain relevant and constructive feedback from more highly-en-
gaged students.

Increased Learner Motivation and Engagement:qq  Increased engagement by 
students and a higher level of student participation makes the job of teach-
ing more interesting. The ability to bring new research into tutorials or class-
es becomes a reality in scl. This sounding board of ideas can contribute to 
the research of the teacher and introduces students to research and the aca-
demic community at an early stage in their learning process.

Professional Development for Academia:qq  scl can offer a much higher level 
of professional development with regards to the development of knowledge, 
skills and competences relevant both for personal development and career 
advancement. It also enhances teachers’ flexibility in designing ways of 
running a course or a programme component and in applying new ways of 
teaching or research.

The Wider BenefiTs of scl2.4 

Collectively both teaching staff and students have an interest in, and benefit from, scl. 
This produces cross-over and benefits for their representative organisations. Below is 
a list of what such benefits can include:

Quality Enhancement:qq  Any increase in the quality of both working condi-
tions and the student academic experience is to be welcomed by both teach-
ers’ and students’ unions.

The Status of the Teaching Profession:qq  Given the trend in institutions to fo-
cus on research, the status of the teaching profession can only be improved 
with the adoption of the scl approach. scl takes into account innovation 
and allows teachers to develop their courses in the way they wish, whilst al-
lowing students the flexibility to develop in their own ways.

Increased Representation in Governance Structures:qq  Given that scl in and 
of itself requires a higher level of cooperation between all institutional levels, 
it pre-supposes that the hierarchy within higher education institutions is 

2.4 PËRFITIME TË TJËRA NGA SCL

Vetë-përmirësim i vazhdueshëm: SCL mund të ju mundësojë mësimdhënësve rishi-
kimin dhe zhvillimin e kurseve të tyre dhe metodave të mësimdhënies, në mënyrë që të 
përmirësojë përmbajtjen  e kurseve të tyre dhe metodologjinë e tyre të mësimdhënies. 
Besimi i fituar nga zbatimi i qasjes së SCL-së është gjithashtu i matshëm për shkak se  
mësimdhënësit marrin reagime kthyese  të rëndësishme dhe konstruktive nga studentët 
që janë shumë të angazhuar.

Statusi i profesionit të mësimdhënësit: Duke pasur parasysh trendin e fokusimit të insti-
tucioneve në hulumtime, statusi i  profesionit të mësimdhënies   mund të përmirësohet 
me adaptimin e qasjes së SCL-së. SCL-ja merr parasysh inovacionin dhe iu mundëson 
mësimdhënësve të zhvillojnë kurset e tyre sipas mënyrës që ata dëshirojnë, ndërkohë 
që iu mundëson studentëve të zhvillojnë  fleksibilitetin sipas mënyrës së tyre.  

Rritja e përfaqësimit në strukturat e qeverisjes: Duke pasur parasysh se SCL-ja kërkon 
një nivel më të lartë të bashkëpunimit mes të gjitha niveleve institucionale, kjo supozon 
që hierarkia brenda institucioneve të arsimit të lartë është mjaft e sheshtë. 

Rritja e cilësisë: Çdo rritje në cilësi e kushteve të punës dhe  përvojës akademike të 
studentit do të  mirëpritet nga sindikatat e  mësimdhënësve dhe unionet e studentëve.

Motivimi dhe angazhimi i rritur i studentëve:  Rritja e angazhimit nga ana e studentëve 
dhe një nivel më i lartë i pjesëmarrjes së studentëve e bën punën e mësimdhënies  të 
jetë  më interesante. Aftësia për të sjellë hulumtime të reja tek tutorët apo klasat bëhet 
një realitet në SCL. Ky grup i mirëfilltë e ideve mund të kontribuojë në hulumtimin e  
mësimdhënësit dhe t’i sjellë studentët pranë komunitetit akademik dhe hulumtimeve 
në një fazë të hershme në procesin e tyre të mësimnxënies.

Zhvillimi profesional për nivelin akademik: SCL-ja mund të ofrojë një nivel shumë 
më të lartë të zhvillimit profesional në lidhje me zhvillimin e njohurive, shkathtësive 
dhe kompetencave relevante për zhvillimin personal dhe përparimin në karrierë. Ajo 
gjithashtu rrit fleksibilitetin e mësimdhënësve në hartimin e mënyrave për drejtimin e  
kursit (lëndës) ose një komponenti të programit, si dhe në aplikimin e mënyrave të reja 
të mësimdhënies ose hulumtimeve. 

Si stafi mësimdhënës  ashtu edhe studentët kanë interes dhe përfitim nga SCL-ja. Kjo prod-
hon pika të përbashkëta dhe përfitime për organizatat e tyre përfaqësuese. Më poshtë është 
dhënë një listë me përfitimet që mund të përfshihen:    

•

•

•

•

•

•
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Continuous Self-Improvement:qq  scl can enable teachers to review and de-
velop their courses and teaching methods so as to improve both the content 
of their courses and their method of delivery as teachers. The confidence 
gained from implementing the scl approach is also measurable in that 
teachers obtain relevant and constructive feedback from more highly-en-
gaged students.

Increased Learner Motivation and Engagement:qq  Increased engagement by 
students and a higher level of student participation makes the job of teach-
ing more interesting. The ability to bring new research into tutorials or class-
es becomes a reality in scl. This sounding board of ideas can contribute to 
the research of the teacher and introduces students to research and the aca-
demic community at an early stage in their learning process.

Professional Development for Academia:qq  scl can offer a much higher level 
of professional development with regards to the development of knowledge, 
skills and competences relevant both for personal development and career 
advancement. It also enhances teachers’ flexibility in designing ways of 
running a course or a programme component and in applying new ways of 
teaching or research.

The Wider BenefiTs of scl2.4 

Collectively both teaching staff and students have an interest in, and benefit from, scl. 
This produces cross-over and benefits for their representative organisations. Below is 
a list of what such benefits can include:

Quality Enhancement:qq  Any increase in the quality of both working condi-
tions and the student academic experience is to be welcomed by both teach-
ers’ and students’ unions.

The Status of the Teaching Profession:qq  Given the trend in institutions to fo-
cus on research, the status of the teaching profession can only be improved 
with the adoption of the scl approach. scl takes into account innovation 
and allows teachers to develop their courses in the way they wish, whilst al-
lowing students the flexibility to develop in their own ways.

Increased Representation in Governance Structures:qq  Given that scl in and 
of itself requires a higher level of cooperation between all institutional levels, 
it pre-supposes that the hierarchy within higher education institutions is 
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rather flat. scl therefore favours a more collaborative approach within insti-
tutions, allowing for more representation of both students and staff within 
the relevant governance structures.

scl also produces benefits both to institutions in which the learning approach is being 
applied as well as to society, which is a key beneficiary of graduates who are innovative, 
critical and reflective thinkers and who are able to drive development forward in their 
given society. Below is a list of what such benefits can include:

Better Retention Rates in Higher Education:qq  Where institutions employ 
the scl approach, there tends to be a lower number of students who choose 
not to complete their studies. This may be due to the flexibility within such 
courses and may also be due to the fact that, via scl, students engage with 
their studies more than within traditional methods of instruction. Indeed, 
students feel more valued when learning within an scl environment because 
their learning needs are paramount. In a climate of massification, formalisa-
tion and anonymisation of higher education, this can only be welcomed.

Attracting Students:qq  Where students’ learning needs are carefully consid-
ered, teaching will be seen as being of higher quality. Meeting student ex-
pectations and managing them is of paramount importance. Furthermore, 
many aspects of scl can be implemented without costly measures and can 
make institutions which apply this approach much more attractive to po-
tential students, also attracting more mobility into the region in which the 
institution is found, thus benefitting also the development of society.

An Ongoing Improvement Process: qq The ability of institutions to evaluate 
their courses and the student academic experience as a whole mean that 
they produce better graduates. The main benefit to society as a whole is that 
such graduates are more analytical and better citizens as a result of them 
having to think for themselves throughout their higher education studies.

Fostering a Lifelong Learning Culture:qq  Students who have experienced scl 
are likely to learn more lessons by themselves and are likely to be more prac-
tical and logical, with an ability to tackle all sorts of problems as an when 
they arise, turning this into a learning experience. scl can give graduates 
skills for lifelong learning, making them more effective in their place of work 
and enabling them to contribute extensively to the society in which they 
live.

Nivele më të mira të numrit të studentëve në arsimin e lartë: Aty ku institucionet për-
dorin qasjen e SCL-së, ka tendencë që numri i studentëve të cilët vendosin të mos i 
përfundojnë studimet e tyre të jetë më i ulët. Kjo mund të jetë për shkak të fleksibilitetit 
në kurse të tilla dhe mund të jetë për shkak të faktit se, me anë të SCL-së, studentët an-
gazhohen më shumë në studimet e tyre se në metodat tradicionale të të mësuarit. Në të 
vërtetë, studentët ndjehen më të vlerësuar kur mësojnë në një ambient të SCL-së ngase 
nevojat e tyre të të mësuarit janë mbizotëruese. Në një klimë të masivizimit, formaliz-
imit  dhe anonimitetit të arsimit të lartë, kjo vetëm se mund të jetë e mirëpritur. 

Tërheqja e  studentëve:  Aty ku nevojat e të mësuarit të studentëve janë shqyrtuar  me 
kujdes, mësimi do të konsiderohet të jetë i cilësisë më të lartë. Përmbushja e pritjeve të  
studentëve dhe menaxhimi i tyre është i një rëndësie të madhe. Për më tepër, shumë 
aspekte të SCL-së mund të zbatohen pa masa të kushtueshme dhe ato institucione të 
cilat zbatojnë këtë qasje mund të jenë shumë më tërheqëse për studentët potencialë, 
gjithashtu duke tërhequr më shumë lëvizshmëri në rajonin ku gjendet edhe institucio-
ni, pra duke përfituar nga kjo edhe zhvillimi i shoqërisë.

Një proces i vazhdueshëm i përmirësimit: Aftësia e institucioneve për të vlerësuar kurset 
e tyre dhe përvojën akademike të studentëve si një tërësi do të thotë se ata prodhojnë të 
diplomuar më të mirë. Përfitimi kryesor për shoqërinë në  tërësi është që të diplomuarit 
e tillë janë më analitik dhe qytetarë më të mirë dhe, si rezultat, ata mendojnë   për veten 
e tyre gjatë tërë ciklit të studimeve të tyre të arsimit të lartë.

Nxitja e një kulture për të mësuarit gjatë gjithë jetës: Studentët të cilët kanë përjetuar 
SCL-në kanë më shumë gjasa për të mësuar vetë mësimet dhe ekziston mundësia që 
ata të jenë më praktikë dhe logjik, me një aftësi për të trajtuar të gjitha llojet e prob-
lemeve posa shfaqen ato, duke e kthyer këtë në një përvojë mësimi. SCL-ja mund t’iu 
jap shkathtësi të diplomuarve për të mësuarit gjatë gjithë jetës, duke i bërë ata më efek-
tiv në vendin e tyre të punës dhe duke u mundësuar atyre të kontribuojnë gjerësisht në 
shoqërinë ku ata jetojnë.

SCL pra favorizon një qëndrim më bashkëpunues brenda institucioneve, duke mundë-
suar përfaqësim më të madh  të studentëve dhe stafit brenda strukturave përkatëse të 
qeverisjes. 

SCL gjithashtu prodhon përfitime si për institucionet në të cilat qasja e të mësuarit është 
duke u aplikuar, po ashtu edhe për shoqërinë, e cila është përfituesi kryesor i të diplomuarve 
të cilët janë kreativ, mendimtarë kritik dhe reflektues, si dhe të cilët janë në gjendje të çoj-
në përpara zhvillimin në shoqërinë ku ata jetojnë. Më poshtë është dhënë një listë se çfarë  
mund të përfshijnë përfitimet e tilla: 

•

•

•

•
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an scl checklisT3 

This chapter of the toolkit provides an indicative checklist of what may be required in 
terms of successful implementation of the scl approach:

q If one finds that in their home institution none or few of the elements men-
tioned below are present, then the subsequent chapters will be useful in 
helping to identify the manner in which scl can be applied. In particular, 
Chapter 4 looks at how to make change happen in order to move towards 
applying the scl approach.

q If, on the other hand, one finds that many of the elements mentioned below 
are present in their home institution, it is an indication that the institution is 
on the right track, but it would be useful to consult the subsequent chapters 
in any case, being that scl in and of itself teaches us to keep seeking to im-
prove on current applicable methods.

1. Consultation with Students [tick as Appropriate] Yes no

1.1 are there transparent procedures in place for students to be 
able give feedback on the quality of the educational process? ❍ ❍

1.2 are students consulted on curriculum content? ❍ ❍

1.3 are students consulted on the teaching and evaluation meth-
ods used? ❍ ❍

1.4 are students involved in periodic programme quality reviews? ❍ ❍

1.5
are students involved as full and equal members in commit-
tees where issues relating to the student experience are dis-
cussed at all levels (e.g. department, faculty, university, etc.)?

❍ ❍

1.6
are straightforward procedures in place for students to ap-
peal decisions regarding their academic attainment or pro-
gression?

❍ ❍

Ky kapitull i paketës së mjeteve  ofron një listë verifikuese indikative  të asaj se çfarë mund të 
kërkohet në aspektin e zbatimit të suksesshëm të qasjes së SCL-së:

 
Nëse dikush vërenë se në institucionin e tyre vetëm disa apo asnjë nga elemen-
tet e përmendura më poshtë janë të pranishme, atëherë kapitujt vijues do të jenë 
të dobishëm  për të ndihmuar në  identifikimin e mënyrës në të cilën mund të 
aplikohet SCL-ja. Në veçanti, Kapitulli 4 ka të bëjë me atë se si mund të ndod-
hë ndryshimi në mënyrë që të shkojmë drejt zbatimit të  qasjes së SCL-së. 

Nëse, nga ana tjetër, shihet se shumica e elementeve të përmendura më poshtë janë 
të pranishme në institucionin e tyre, atëherë ky është një indikacion se institucioni 
është në rrugën e duhur, por do të ishte e dobishme të konsultohen kapitujt vijues në 
çdo rast, duke qenë se SCL-ja na mëson që të kërkojmë  përmirësimin e metodave 
aktualisht të aplikueshme. 

3 LISTA VERIFIKUESE E SCL-së

1.1            

1.5         

1.3          

1.2            

1.6            

1.4            

A ka procedura transparente për studentët në mënyrë që ata të jenë në 
gjendje të japin mendimin e tyre për cilësinë e procesit arsimor?

A janë të përfshirë studentët si anëtarë të plotë dhe të barabartë në 
komisione, ku diskutohen çështjet që lidhen me përvojën e studentit  në të 
gjitha nivelet (p.sh. departamenti, fakulteti, universiteti, etj.)? 

A  ka procedura të qarta për studentët që të apelojnë vendimet në lidhje 
me arritjen e tyre akademike ose progresin?

A konsultohen studentët lidhur me përmbajtjen e planprogrameve mësi-
more?

A konsultohen studentët lidhur me metodat e përdorura të mësimdhënies 
dhe të vlerësimit?

A janë të përfshirë  studentët  në rishikimet periodike të cilësisë  së pro-
gramit?

  1. Konsultimet me studentë                                                                  Po      Jo
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2. ECtS (European Credit transfer System) and Learning Out
comes [tick as Appropriate] Yes no

2.1 are students consulted when learning outcomes are de-
signed? ❍ ❍

2.2 are student needs and the diversity of the relevant student 
group considered when designing learning outcomes? ❍ ❍

2.3 are students informed on the intended learning outcomes 
before they start a course or programme component? ❍ ❍

2.4 are ecTs credits used co-related with defined learning out-
comes? ❍ ❍

2.5 are credits transferable between courses and institutions? ❍ ❍

2.6 are credits measured based on student workload, independ-
ent of contact hours? ❍ ❍

2.7
are students awarded credits for activities that help them at-
tain intended learning outcomes if conducted outside the in-
stitution?

❍ ❍

2.8 does your institution refer its qualifications to a Qualifications 
framework? ❍ ❍

3. Quality Assurance [tick as Appropriate] Yes no

3.1 are both staff and students consulted during the institutional 
quality assurance process? ❍ ❍

3.2
are both representatives of teachers and students involved as 
full and equal members in the panels undertaking institution-
al quality assurance reviews?

❍ ❍

3.3 do institutional quality assurance reviews and guidelines take 
into account the overall elements of teaching and learning? ❍ ❍

3.4 do programme quality reviews take into account the use of 
learning outcomes? ❍ ❍

3.5 do programme quality reviews take into account the assess-
ment methods used? ❍ ❍

3.6 do external quality assurance evaluations refer to the teach-
ing and learning process? ❍ ❍

2.1            

3.1            

2.5         

3.5         

2.7       

2.3          

3.3          

2.2            

3.2            

2.6            

3.6            

2.8          

2.4            

3.4            

A konsultohen  studentët me rastin e dizajnimit të rezultateve të të mësu-
arit?

A janë konsultuar stafi dhe studentët gjatë procesit institucional të sigurimit 
të cilësisë? 

A janë të transferueshme kreditë ndërmjet kurseve dhe institucioneve?

A merren parasysh metodat e përdorura të vlerësimit në rishikimet e cilësisë 
së programit? 

A janë të matshme kreditë bazuar në vëllimin e punës së studentit, pavarë-
sisht nga numri i orëve të kontaktit?

A i referohet procesi i mësimdhënies dhe të mësuarit vlerësimeve të 
jashtme të sigurimit të cilësisë? 

A iu ndihmojnë kreditë e dhëna  lidhur me aktivitetet e studentëve që 
t’i arrijnë rezultatet e synuara për të mësuarit në qoftë se kryhen jashtë 
institucionit?

A i referon institucioni i juaj kualifikimet e tij sipas Kornizës së Kualifikimeve?

A merren parasysh nevojat dhe diversiteti i grupit përkatës të studentëve 
me rastin e dizajnimit të rezultateve të të nxënit?

A janë të përfshirë përfaqësuesit e mësimdhënësve dhe të studentëve si 
anëtarë të plotë dhe të barabartë në panelet që kryejnë rishikimet institu-
cionale të sigurimit të cilësisë?

A janë të informuar studentët lidhur me  rezultatet e synuara të të mësuarit 
para se të fillojë një kurs ose komponent i programit?

A merren parasysh udhëzimet dhe elementet e përgjithshme të mësimdhë-
nies dhe të mësimnxënies në rishikimet  institucionale të sigurimit të cilësis? 

A janë përdorur kreditë ECTS të ndërlidhura me rezultatet e përcaktuara të 
të mësuarit?

A merret parasysh përdorimi i rezultateve të të mësuarit në rishikimet e 
cilësisë së programit? 

  2. ECTS (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)  
       dhe Rezultatet e të Mësuarit                                                                                                                

   3. Sigurimi i Cilësisë                                                                                                            

Po      Jo

Po      Jo
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2. ECtS (European Credit transfer System) and Learning Out
comes [tick as Appropriate] Yes no

2.1 are students consulted when learning outcomes are de-
signed? ❍ ❍

2.2 are student needs and the diversity of the relevant student 
group considered when designing learning outcomes? ❍ ❍

2.3 are students informed on the intended learning outcomes 
before they start a course or programme component? ❍ ❍

2.4 are ecTs credits used co-related with defined learning out-
comes? ❍ ❍

2.5 are credits transferable between courses and institutions? ❍ ❍

2.6 are credits measured based on student workload, independ-
ent of contact hours? ❍ ❍

2.7
are students awarded credits for activities that help them at-
tain intended learning outcomes if conducted outside the in-
stitution?

❍ ❍

2.8 does your institution refer its qualifications to a Qualifications 
framework? ❍ ❍

3. Quality Assurance [tick as Appropriate] Yes no

3.1 are both staff and students consulted during the institutional 
quality assurance process? ❍ ❍

3.2
are both representatives of teachers and students involved as 
full and equal members in the panels undertaking institution-
al quality assurance reviews?

❍ ❍

3.3 do institutional quality assurance reviews and guidelines take 
into account the overall elements of teaching and learning? ❍ ❍

3.4 do programme quality reviews take into account the use of 
learning outcomes? ❍ ❍

3.5 do programme quality reviews take into account the assess-
ment methods used? ❍ ❍

3.6 do external quality assurance evaluations refer to the teach-
ing and learning process? ❍ ❍

15an scl checklisT

4. mobility, recognition and prior Learning [tick as Appropriate] Yes no

4.1
are study periods conducted by students in other institutions 
within various mobility schemes recognised by your institu-
tion?

❍ ❍

4.2
do incoming mobile students at your institution benefit from 
support in order to be able to cope with their new cultural 
and linguistic environment?

❍ ❍

4.3
are examples of good practice in teaching and learning that 
mobile staff come into contact with discussed and dissemi-
nated at the institutional level?

❍ ❍

4.4
is prior learning (in non-formal learning environments) recog-
nised by your institution for the purpose of access into educa-
tional programmes?

❍ ❍

4.5 is the process of recognition easy? ❍ ❍

4.6 can recognition of prior learning be done without significant 
costs or bureaucracy? ❍ ❍

5. the Social Dimension [tick as Appropriate] Yes no

5.1 are special support measures in place in order to help stu-
dents from disadvantaged backgrounds? ❍ ❍

5.2 are learning paths flexible enough so as to permit combining 
work/family-life and studies? ❍ ❍

6. teaching and Learning methods [tick as Appropriate] Yes no

6.1 does your institution use peer assessment and peer learning? ❍ ❍

6.2 does your institution have programmes for which it uses ac-
tivity-based learning? ❍ ❍

6.3 is group-work used in the learning process within your insti-
tution? ❍ ❍

6.4 are extra-curricular activities of students accepted and recog-
nised as an essential part of the learning experience? ❍ ❍

6.5 is the development of transversal skills by students one of the 
objectives of the learning process in your institution? ❍ ❍

4.1            

6.1            

4.5         

6.5         

5.1         

4.3          

6.3          

4.2            

6.2            

4.6            

5.2            

4.4            

6.4            

A realizohen periudha të studimeve nga studentët në institucionet e tjera 
në kuadër të skemave të ndryshme të mobilitetit që njihen nga institucioni 
juaj? 

A përdor institucioni i juaj vlerësimin nga kolegët dhe të mësuarit me 
kolegët? 

A është i ndërlikuar procesi i njohjes së të mësuarit të mëparshëm?

A është zhvillimi i aftësive transversale nga studentët një nga objektivat e 
procesit të të mësuarit në institucionin tuaj?

A ekzistojnë masa të veçanta mbështetëse në mënyrë që të ndihmojnë 
studentët që kanë prapavijëtë pafavorizuar? 

A përfshin  njohja e të mësuarit të mëparshëm kosto të mëdha apo proce-
dura  burokratike?

A janë fleksibile metodat e të mësuarit në mënyrë që të lejojnë kombinimin 
e studimeve me  punë/jetën familjare?

A përfitojnë studentët vizitues mobil nga mbështetja e institucionit tuaj, në 
mënyrë që të jenë në gjendje për të përballuar mjedisin e ri gjuhësor dhe 
kulturor?

A ka institucioni juaj programe për të cilat përdor të mësuarit e bazuar në 
aktivitete? 

A diskutohen dhe shpërndahen në nivel institucional shembujt e praktikave 
të mira në mësimdhënie dhe mësimnxënie me të cilat stafi mobil  bie në 
kontakt? 

A përdoret puna në grupe në procesin e të mësuarit në institucionin tuaj?

A njihet nga institucioni i juaj të mësuarit e mëparshëm (në mjediset jo-
formale të të mësuarit) me qëllim të qasjes në programet arsimore? 

A  pranohen dhe njihen aktivitetet ekstra-kurrikulare të studentëve si pjesë 
thelbësore e  përvojës së të mësuarit?

   4.  Mobiliteti, njohja dhe të mësuarit e mëparshëm                                                                                                            

   6.  Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies                                                                                                           

   5. Dimensioni social                                                                                         

Po      Jo

Po      Jo

Po      Jo
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7. Student Assessment methods [tick as Appropriate] Yes no

7.1 are the goals of the learning process agreed upon between 
teachers and students? ❍ ❍

7.2 are peer- and self-assessment used as a method in the stu-
dent assessment process? ❍ ❍

7.3 are projects used in the assessment of students? ❍ ❍

7.4 are simulations of tasks and ›real life‹ situations used in the 
assessment of students? ❍ ❍

8. Learning Environment [tick as Appropriate] Yes no

8.1 do students have access to appropriate research and study 
facilities both on and off campus? ❍ ❍

8.2 is information technology used within the learning process? ❍ ❍

8.3 do librarians collaborate with teachers in order to enhance 
students’ learning experience? ❍ ❍

8.4 does you institution contribute to promoting a national/re-
gional culture of scl? ❍ ❍

9. professional Academic Development [tick as Appropriate] Yes no

9.1 does your institution have any guidelines on teaching and 
learning? ❍ ❍

9.2 does your institution have a regular professional develop-
ment programme for teaching staff? ❍ ❍

9.3 if yes, does this programme include a constructive discussion 
on the application of teaching methods? ❍ ❍

9.4
does this programme use an scl approach in providing train-
ing on the use of innovative teaching methods and student-
centred curriculum development?

❍ ❍

7.1            

8.1            

9.1            

7.3          

8.3          

9.3          

7.2            

8.2            

9.2            

7.4            

8.4            

9.4            

A përcaktohen qëllimet e procesit mësimor ndërmjet mësimdhënësve dhe 
studentëve? 

A kanë qasje studentët në hapësirat adekuate të studimit dhe  hulumti-
meve brenda dhe jashtë kampusit? 

A ka institucioni juaj ndonjë udhëzues lidhur me mësimdhënien dhe 
mësimnxënien?

A përdoret vetëvlerësimi dhe vlerësimi nga kolegët si metodë në procesin e 
vlerësimit të studentëve? 

A përdoret Teknologjia Informative në procesin e të mësuarit?

A ka institucioni juaj program të rregullt të zhvillimit profesional për stafin 
ligjërues? 

A përdoren projektet  në vlerësimin e studentëve?

A  bashkëpunojnë bibliotekarët me mësimdhënësit, me qëllim të rritjes së 
përvojës të  të mësuarit për studentët? 

Nëse po, a përfshin ky program diskutime konstruktive mbi aplikimin e 
metodave të mësimdhënies? 

A përdoren simulimet e detyrave dhe situata nga “jeta reale” në vlerësimin 
e studentëve?

A kontribuon institucioni i juaj në promovimin e një kulture kombëtare/
rajonale të SCL-së? 

A përdor ky  program qasjen e SCL-së në ofrimin e trajnimeve për për-
dorimin e metodave inovative të mësimdhënies dhe zhvillimin e kurrikulës 
me të mësuarit me studentin në qendër?

   7.  Metodat e vlerësimit të studentëve                                                                                                            

   8.  Mjedisi i të mësuarit                   

   9.  Zhvillimi Profesional Akademik

Po      Jo

Po      Jo

Po      Jo
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7. Student Assessment methods [tick as Appropriate] Yes no
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7.2 are peer- and self-assessment used as a method in the stu-
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7.3 are projects used in the assessment of students? ❍ ❍

7.4 are simulations of tasks and ›real life‹ situations used in the 
assessment of students? ❍ ❍

8. Learning Environment [tick as Appropriate] Yes no

8.1 do students have access to appropriate research and study 
facilities both on and off campus? ❍ ❍

8.2 is information technology used within the learning process? ❍ ❍

8.3 do librarians collaborate with teachers in order to enhance 
students’ learning experience? ❍ ❍

8.4 does you institution contribute to promoting a national/re-
gional culture of scl? ❍ ❍

9. professional Academic Development [tick as Appropriate] Yes no

9.1 does your institution have any guidelines on teaching and 
learning? ❍ ❍

9.2 does your institution have a regular professional develop-
ment programme for teaching staff? ❍ ❍

9.3 if yes, does this programme include a constructive discussion 
on the application of teaching methods? ❍ ❍

9.4
does this programme use an scl approach in providing train-
ing on the use of innovative teaching methods and student-
centred curriculum development?

❍ ❍
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changing The MindseT4 

inTroducTion4.1 

Where none or few of the items listed in the above checklist are present within a given 
higher education institution, a change process would need to be initiated in order to 
move a higher education institution or system towards applying the scl approach. In 
order for change to take place in a given higher education setting, a strategy is needed 
with the aim of cooperating with and convincing others. Collegiality is a central value 
in higher education. A strategy based on coercion and power will not only fail but also 
raise active opposition. Strategies should always be based on values such as academic 
freedom and professionalism if they are to achieve tangible results. The challenge is 
therefore to forge a coalition with those who want to change and to persuade others 
who are sceptical. Below, some guidance is given on elaborating reform plans. The 
chapter will run through six steps in a creative policy cycle, starting with planning 
and ending with an evaluation of the change process, with the aim of implementing 
reforms leading to the successful application of the scl approach.

The Policy cycle4.2 

Much debate exists in higher education policy on whether change happens more effec-
tively in a top-down or a bottom-up manner. There are strong arguments on both sides 
of the debate. Supporters of the top-down approach argue that democratically-elected 
leaders in higher education should control resources to implement a consistent policy 
at all levels of the higher education system. Top-down methods such as laws, regula-
tions, ministerial decrees, institutional missions and reform agendas can guarantee 
consistency across a given higher education setting. Proponents of the bottom-up ap-
proach argue that no change is carried through if it is not supported by those who will 
do the actual teaching, with this being more effective if initiatives start with individu-
als themselves and are spread by means of a process of inspiration and sharing of best 
practices.

In trying to make change happen to lead towards the adoption of the scl approach, it 
is advisable to be pragmatic and acknowledge a more iterative way of policy-making. 
In a pragmatic vision, both the top and the bottom levels have different roles to play 
and neither should be over-emphasised. Higher education leaders are needed because 

Aty ku asnjë ose vetëm disa nga elementet e listuara në listën verifikuese  të mësipërme  janë 
të pranishme brenda një institucioni të caktuar të arsimit të lartë, do të duhej të iniciohej një 
proces i ndryshimit me qëllim që në sistemin ose institucionin e arsimit të lartë të nis zbatimi 
i qasjes së SCL-së. Në mënyrë që ndryshimi të ndodhë  në një mjedis të caktuar të arsimit 
të lartë, është e nevojshme që të ekzistojë një strategji me qëllim të bashkëpunimit me të 
tjerët dhe bindjes së tyre. Bashkëpunimi në mes të kolegëve është vlerë qendrore në arsimin 
e lartë. Një Strategji e bazuar në shtrëngim  dhe fuqi  jo vetëm që do të dështojë, por edhe 
do të rris kundërshtimin aktiv. Strategjitë duhet që gjithmonë të bazohen  në vlera të tilla si 
liria akademike dhe profesionalizmi në qoftë se  dëshirojnë  të arrijnë  rezultate të prekshme. 
Sfida qenron në krijimin e një koalicioni me ata që duan të ndryshojnë dhe për të bindur 
të tjerët që janë skeptikë. Më poshtë, janë  dhënë disa udhëzime për të  elaboruar planet e 
reformimit. Kapitulli do të vazhdojë në gjashtë hapa në një cikël kreativ të politikave, duke 
filluar me planifikimin dhe duke përfunduar me vlerësimin e procesit të ndryshimit, me qël-
lim të zbatimit të reformave që çojnë në zbatimin e suksesshëm të qasjes së SCL-së.

Shumë debate ekzistojnë sa iu përket politikave të arsimit të lartë në pyetjen se a është ndry-
shimi më efektiv sipas qasjes nga lart-poshtë ose nga poshtë-lart. Ekzistojnë argumente të 
fuqishme në të dy anët e debatit. Mbështetësit e  qasjes nga lart-poshtë thonë se udhëheqësit 
e zgjedhur në mënyrë demokratike në arsimin e lartë duhet të kontrollojnë burimet për të 
zbatuar një politikë të qëndrueshme në të gjitha nivelet e sistemit të arsimit të lartë. Metodat 
nga lart-poshtë të tilla si ligjet, rregulloret, dekretet ministrore, misionet institucionale dhe 
agjendat e reformës mund të garantojnë qëndrueshmëri në një mjedis të caktuar të arsimit të 
lartë. Ithtarët e qasjes nga poshtë-lart argumentojnë se nuk mund  të ndodh  asnjë lloj ndry-
shimi nëse kryhet pa  përkrahjen e atyre që do të merren me mësimdhënien aktuale, ndërsa 
ajo do të jetë më efektive nëse iniciativat fillojnë me vetë individët  dhe përhapen me anë të 
një procesi të frymëzimit dhe shkëmbimit të praktikave të mira.

Në përpjekje për të bërë ndryshimet që çojnë drejt adaptimit të  qasjes së SCL-së, është e 
këshillueshme që të jemi pragmatik dhe mënyra e hartimit të politikave të jetë gjithëpërf-
shirëse. Në një vizion pragmatik, si nivelet e larta ashtu edhe ato të poshtmët luajnë role të 
ndryshme dhe nuk duhet të mbitheksohen. Udhëheqësit e arsimit të lartë janë të nevojshëm, 
sepse ata kanë qasje në burime dhe në personel, si dhe kanë një pasqyrë të mirë të sistemit.

4. NDRYSHIMI I TË MENDUARIT 

4.1 HYRJE 

4.2 CIKLI I POLITIKAVE 
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they have access to resources and to personnel and a good overview of the system. On 
the other hand, lower levels have expertise on the ground. They also have innovative 
ideas and provide the motivation to implement any given policy. A good policy cycle 
acknowledges a role for both levels and aims to enable them to work together.

The policy cycle acknowledges that policy is made in iterative steps that cannot be 
fully-planned from the outset. If presented in a model, it can look as follows:

In the coming paragraphs, the six steps referred to above are elaborated in turn one by 
one, in order to provide some ideas on how to make change happen.

The policy cycle in six stepsfig. 2 

Analysis of  
problem

Identify roles for 
different actors

Identify drivers 
for change

Evaluate the impact  
of the change

Implement  
the change

Identify strategies  
to overcome  

barriers to change

Nga ana tjetër, nivelet e ulëta kanë ekspertizën në terren. Ata gjithashtu kanë edhe ide ino-
vative dhe ofrojnë motivimin për të zbatuar politikat e dhëna. Një cikël i mirë i politikave e 
njeh rolin e të dy niveleve dhe ka për qëllim t’iu mundësojë bashkëpunimin.

Cikli i politikave pranon se politikëbërja ndodhë  në hapa interaktiv të cilët nuk mund të 
planifikohen plotësisht nga fillimi. Nëse paraqiten në një model, kjo mund të duket si më 
poshtë:

Analiza e  
problemit

Identifikimi i strat-
egjive për të tejkaluar 

barrierat e  
ndryshimeve

Vlerësimi i ndikimit 
të  ndryshimeve 

Identifikimi i roleve 
për akterët  
e ndryshëm

Zbatimi i  
ndryshimeve

Identifikimi i  
nxitësit për  
ndryshime

 
Cikli i politikave në gjashtë hapa
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sTeP one: analysis of The ProBleM4.3 

Many strategies fail at the basic level, as reformers do not really know what it is that 
they want to change. The first step always needs to be a full analysis of the current 
situation and a mapping-out of the existing problem. Although the extent and detail 
to which the latter can be done will differ from one situation to another, it is useful to 
think clearly about what the main problem is and if an understanding of the problem is 
shared with colleagues and other stakeholders in a given higher education community. 
Even if it is clear that not everything can be planned, clear outcomes and a timeline 
should be set in order to achieve the intended change.

You can also try to ask a number of questions:

How many of the checklist-items mentioned above are present?qq

How do you define qq scl?

How is your higher education environment not student-centred?qq

What has already been done to solve the problem?qq

To what extent have these attempts been successful or why have they not qq
been successful?

Who and what needs to change?qq

Which competences and resources are needed to solve the problem?qq

Analysing the problem is very much linked to thinking about so-
lutions. This stage thus includes thinking of creative solutions and 
strategies to address the problem pro-actively. In order not to get 
stuck in simple solutions, it is best to generate many different ideas 
to deal with the problem and to weigh them up against each other 
only after coming up with several possibilities for action. This will 
not hamper creativity in developing solutions. This is especially im-
portant for scl as it is such a broad concept. Solutions can include 
considerations related to pedagogy, student participation or broad-
er social issues linked to the student experience.

At an early stage, it is important to be aware that the current trend in 
policy-making is evidence-based-policy. In short, this means that ar-

a useful tool at this 
first stage is the SWOT 
analysis, including a 
list of:
strengths
Weaknesses
opportunities and
Threats
of the current situation, 
as a basis for chang-
ing it.

Një mjet i dobishëm në këtë 
fazë të parë është  analiza 
SWOT, duke përfshirë listën 
e mëposhtme:   

- Përparësitë 
- Dobësitë 
- Mundësitë dhe 
- Kërcënimet 

të situatës aktuale, si bazë 
për ta ndryshuar  atë.

Sa nga elementet e listës verifikuese të përmendur më lart janë të pranishme? 

Si është mjedisi i juaj i arsimit të lartë  ku nuk punon sipas qasjes me studentin në  
qendër? 

Deri në çfarë mase kanë qenë të suksesshme këto përpjekje ose pse nuk kanë qenë 
të suksesshme? 

Si e përkufizoni SCL-në? 

Çfarë është bërë deri më tanipër të zgjidhur problemin? 

Kush dhe çfarë duhet të ndryshojë? 

Cilat kompetenca dhe burime janë të nevojshme për të zgjidhur problemin?

Shumë strategji dështojnë që në nivelin bazik, pasi që reformatorët në të vërtetë nuk e dinë 
se çfarë deshirojnë të ndryshojnë. Hapi i parë gjithmonë duhet të jetë analiza e plotë e situ-
atës aktuale dhe skicimi i problemit ekzistues. Edhe pse shkalla  dhe detajet  për të cilat 
mund të aplikohet pika e fundit do të ndryshojnë nga një situatë në tjetrën, është e dobishme 
që të mendohet qartë se çfarë është problemi kryesor dhe për të parë nëse të kuptuarit e 
problemit është ndarë me kolegët dhe hisedarët  e tjerë në kuadër të një komuniteti  të cak-
tuar të arsimit të lartë. Edhe në qoftë se është e qartë se jo çdo gjithçka mund të planifikohet, 
duhet të vendosen objektiva të qarta dhe një afat kohor për të arritur ndryshimin e synuar. 

Ju gjithashtu mund të provoni të parashtroni një numër pyetjesh:
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për të adresuar problemin në mënyrë pro-aktive. Në mënyrë që të mos 
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ndryshme për t’u marrë me këtë problem dhe t’i vlerësojmë ato kundrejt 
njëra-tjetrës vetëm pasi që të dalim me disa mundësi për veprim. Kjo nuk 
do të pengojë kreativitetin në zhvillimin e zgjidhjeve. Kjo është veçanër-
isht e rëndësishme për SCL-në pasi që ajo si e tillë është një koncept i 
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Në një fazë të hershme, është e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm 
se trendi i tanishëm në bërjen e politikave është politikëbëja e bazuar në 
dëshmi. 

4.3 HAPI I PARË: ANALIZA E PROBLEMIT 
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guments and ideas need to be backed-up by scientifically undertaken policy-research. 
This is because policy-makers prefer to see academic literature that discusses the 
problem at hand and tried-and-tested solutions to it. Although this may stifle creativ-
ity in identifying solutions, it is relevant to consider that the audience is likely to be 
academic and that it will judge the arguments put forward in a scientific way. In order 
to improve the scientific basis of such arguments, the following journals and other 
sources can prove to be useful sources to consult:

Active Learning in Higher Educationqq  journal;

Theqq  Journal of Higher Education;

The qq International Journal of Academic Development;

Teaching in Higher Educationqq  journal;

Scholarship Reconsidered. Priorities of the Professoriateqq  (Boyer, 1990); and

Student-Centred Learning. An Insight into Theory and Practiceqq  (ei, esu, 2010).

sTeP TWo: idenTifying roles for differenT acTors4.4 

After taking the decision that change is indeed necessary, it is imperative to identify 
the other persons who also want the same change. Change is often initiated by a ›coa-
lition of the willing‹ or a small grouping of those who agree on the problem and the 
need to change.

To make higher education more student-centred, it is useful to connect with lectur-
ers, professional associations and student organisations that can support the change 
project and increase its importance. A number of considerations can be made in 
choosing such change partners effectively. These include:

The type of qq support they can provide (moral, financial, expertise, time, influ-
ence);

The type of qq relationship you have with them (trust, personal, hierarchical);

The type of qq resistance their involvement is likely to pre-empt (as involvement 
typically leads to participation instead of opposition); and

Me pak fjalë, kjo do të thotë se argumentet dhe idetë duhet të mbështeten nga hulumtimet e 
politikave të kryera në mënyrë shkencore. Kjo është për shkak se hartuesit e politikave pref-
erojnë të shohin literaturën akademike që diskuton problemin për së afërmi  dhe zgjidhjet e 
provuara dhe të atestuara për të. Edhe pse kjo mund të ngulfat kreativitetin në identifikimin 
e zgjidhjeve, është e rëndësishme që të kihet parasysh se audienca ka të ngjarë të jetë akade-
mike dhe se ajo do të gjykojë argumentet e vëna përpara në  mënyrë shkencore. Në mënyrë 
që të përmirësojmë bazën shkencore të argumenteve të tilla,  revistat e mëposhtme dhe 
burimet e tjera mund të jenë  burime të dobishme për t’u konsultuar:

Revista e të Mësuarit Aktiv në Arsimin e Lartë; 

Lloji i marrëdhënieve që keni me ta (besimi, personale, hierarkike); 

Revista e Arsimit të Lartë; 

Revista  Ndërkombëtare e Zhvillimit Akademik; 

Revista Mësimdhënia në Arsimin e Lartë; 

Bursat e rishqyrtuara. Prioritetet e  Profesoratit (Boyer, 1990), dhe 

Të Mësuarit me Studentin në Qendër. Pasqyrë e Teorisë dhe Praktikës ( EI, ESU, 2010).

Llojin e mbështetjes që ata mund ta ofrojnë (morale, financiare, ekspertiza, koha, ndi-
kimi); 

Lloji i rezistencës që ka të ngjarë të zëvendësohet me përfshirjen e tyre (pasi përf-
shirja zakonisht çon në pjesëmarrje në vend të kundërshtimit) dhe 

IV.4 IDENTIFIKIMI I ROLEVE PËR AKTORËT E NDRYSHËM

Pas marrjes së vendimit se ndryshimi me të vërtetë është i nevojshëm, është e domosdoshme  
të identifikohen personat e tjerë të cilët gjithashtu kërkojnë të njëjtin ndryshim. Ndryshimi 
niset shpesh nga një “koalicion vullnetar”, ose nga një grupim i vogël i atyre që bien dakord 
për problemin dhe nevojën për të ndryshuar.

Për ta bërë arsimin e lartë më shumë të fokusuar me studentin në qendër, është e dobishme 
për t’u lidhur me ligjërues, shoqatat profesionale dhe organizatat studentore që mund ta 
mbështesin projektin e ndryshimit dhe për të rritur rëndësinë e tij. Në përzgjedhjen e part-
nerëve të tillë në mënyrë efektive mund të aplikohen një sërë elementesh. Këto përfshijnë:
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The qq legitimacy that they will bring to reforms (on the premise that a smartly 
constructed partnership sounds more convincing).

Below is a list of the potential different actors that may be involved in such a change 
process and the interests which they may have:

Students’ Unions:qq  Not surprisingly, students are often the staunchest sup-
porters of the scl approach. The joint esu-ei survey (2010) undertaken dur-
ing the initial stages of the t4scl project shows that attitudes of students’ 
unions are most positive towards the idea. Generally, their priority is to 
promote it as a political issue, arguing for a more supportive learning envi-
ronment. In many cases, students’ unions are also ready to develop projects 
in institutions, to identify experienced student representatives for project-
work or to carry out reviews of learning processes at the institutional or 
faculty level. In some situations, students’ unions may be focused on non-
academic issues. Therefore, it will be helpful to clearly identify the broader 
benefits of the scl approach.

Higher Education Teachers’ Unions:qq  Similarly to students’ unions, teach-
ers’ unions are concerned with professional issues such as teaching and re-
search as well with more traditional union issues such as working conditions 
of higher education teaching staff. They can provide experienced teachers 
and researchers and an all-important reality-check of the conditions neces-
sary for change to be implemented. Teachers’ unions are important allies 
as teachers are often seen as having a negative attitude towards the scl ap-
proach. If their voice is involved at an early stage, enthusiasm for change can 
grow on the ground as well.

Rectors’ Conferences or Associations of Higher Education Institutions:qq  
The modernisation of higher education and of teaching is a clear priority 
for most associations of higher education institutions. Although often con-
cerned with issues such as research and funding, these organisations can 
be very important for the successful implementation of change. They ac-
tively influence the priorities of the higher education system, they provide 
resources and have networks of influential thinkers in higher education. By 
mobilising some of these resources, a change project can be enhanced by 
means of better visibility and resources. When engaging these associations, 
it is important to be aware that they require a clear plan and vision of the 
problem a hand before engaging in the change project.

Legjitimiteti që ata do t’i sjellin reformave (sipas premisës se një partneritet i  ndërtuar në 
mënyrë të shëndoshë tingëllon më bindës).

Unionet e Studentëve: Nuk është për t’u befasuar se studentët janë shpesh  
përkrahësit më të fuqishëm të qasjes së SCL-së.  Anketa e përbashkët e ESU-EI 
(2010) e ndërmarrë gjatë fazave fillestare të projektit T4SCL tregon se qënd-
rimet e unioneve të studentëve janë shumë pozitive për idenë. Në përgjithësi, 
prioriteti i tyre është që ta promovojnë  atë si një çështje politike, duke argu-
mentuar për një mjedis  shumë më përkrahës për mësimnxënien.  Në shumë 
raste, unionet  e studentëve janë gjithashtu të gatshëm të zhvillojnë projekte në 
institucione, për të identifikuar përfaqësuesit e studentëve me përvojë për pu-
nën e projektit ose për të kryer rishikimet e proceseve të mësimnxënies në nivel 
institucional apo fakulteti. Në disa situata, unionet e studentëve mund të jenë 
të përqendruar në çështjet jo-akademike. Prandaj, do të jetë e dobishme që të 
identifikohen qartë përfitimet më të gjera  të qasjes së SCL-së.

Konferenca e Rektorëve, ose Shoqatat e Institucioneve të Arsimit të Lartë: 
Modernizimi i arsimit të lartë dhe i mësimdhënies është një prioritet i qartë për 
shumicën e shoqatave të institucioneve të arsimit të lartë. Edhe pse shpesh kanë 
të bëjë me  çështje të tilla si hulumtimi dhe financimi, këto organizata mund 
të jenë shumë të rëndësishme për zbatimin e suksesshëm të ndryshimeve.  Ato 
ndikojnë aktivisht në prioritetet e sistemit të arsimit të lartë, ato ofrojnë burime 
dhe kanë rrjetet e mendimtarëve me ndikim në arsimin e lartë. Duke mobilizuar 
disa nga këto burime,  projekti i ndryshimit mund të rritet me anë të burimeve 
dhe vizibilitetit më të mirë. Me rastin e angazhimit të këtyre shoqatave, është 
e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm se ato kërkojnë një plan dhe vizion të 
qartë lidhur me problemin para se të angazhohen në projektin e  ndryshimit.

Sindikatat e Mësimdhënësve të Arsimit të Lartë: Në mënyrë të ngjashme me 
unionet e studentëve, edhe sindikatat e mësimdhënësve kanë të bëjnë me çësht-
jet profesionale të tilla si mësimdhënia dhe hulumtimet, si dhe me çështjet tradi-
cionale të sindikatave të tilla si kushtet e punës të stafit mësimdhënës në arsimin 
e lartë. Ato mund të ofrojnë mësimdhënës dhe hulumtues me përvojë, si dhe 
një kontroll shumë të rëndësishëm real të kushteve të nevojshme për zbatimin  
e ndryshimeve të parapara. Sindikatat e mësimdhënësve janë aleate të rëndë-
sishme pasi që mësimdhënësit shpesh shihen të kenë një qëndrim negativ ndaj 
qasjes së SCL-së. Nëse zëri i tyre është i përfshirë në një fazë të hershme, entuzi-
azmi për ndryshime mund të rritet po ashtu edhe në terren.

Më poshtë është dhënë një listë e  aktorëve të mundshëm të ndryshëm që mund të përfshi-
hen në një proces të tillë të ndryshimit dhe interesat të cilat ata mund t‘i kenë:
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Leadership of Higher Education qq
Institutions: Like their umbrella 
organisations, leaders of individu-
al institutions can provide resourc-
es and expertise and can influence 
priorities. Usually there are spe-
cific structures within institutions 
to deal with educational matters, 
such as a vice-rector for academic 
affairs, a quality assurance unit or 
a professional development unit. 
In more decentralised institutions, 
they exist at faculty or departmen-
tal level. These structures are not 
easily mobilised, as they deal with 
many different initiatives at the same time and often change rather slowly. 
Having a clear plan and a scientific basis for argumentation will help to in-
volve them in the change project.

Employer Organisations:qq  Business organisations play an increasingly im-
portant role in higher education governance. Although their knowledge on 
higher education is usually not very high, they usually know the problems 
of graduate employment quite well. Therefore, they are generally in favour 
of a more student-centred approach that is aimed at personal independence 
and more effective learning. They can provide expertise on employment is-
sues, as well as resources for projects to which they see a clear beneficial 
outcome.

Example of Responsibility Charting for a Project Involving Four Actors

Actor respon
sibility

Approval  
or Veto

Support or 
Consult Inform

students’ union r V . .

Teachers’ union r V . .

rectors’ conference . a c .

Minister . . . i

TIP
once you have gathered a 

number of people around the table, 
you can use responsibility charting 
to distribute tasks effectively. here 
you try to map out who is involved 
in your project and what their role is 
in every stage or activity. you can as-
sign four different roles to a person 
in each situation: responsibility (r); 
approval or right to Veto (a-V); sup-
port or consult (s-c); or inform (i). 
Be sure to assign a role to everyone 
for every activity!

Udhëheqja e Institucioneve të Ar-
simit të Lartë:  Ashtu si organizatat 
e tyre ombrellë, udhëheqësit e insti-
tucioneve mund të ofrojnë burime 
dhe ekspertizë dhe mund të ndikojnë 
në prioritetet. Zakonisht ekzistojnë  
struktura specifike  brenda institu-
cioneve për t’u marrë me çështje të 
arsimit, siç është një zëvendës-rektor 
për çështjet akademike, një njësi të 
sigurimit të cilësisë ose një njësi të zh-
villimit profesional. Në institucionet 
më të decentralizuara, ato ekzistojnë 
në nivel fakulteti ose të departament-
eve. Këto struktura nuk janë të mo-
bilizuara lehtë, pasi ato merren me 
iniciativa të ndryshme në të njëjtën kohë dhe shpesh ndryshojnë më ngadalë. 
Ekzistimi i një plani të qartë dhe një baze shkencore për argumentim do të ndih-
mojë për përfshirjen e tyre në projektin e ndryshimit.

Organizatat Punëdhënëse: Organizatat e biznesit luajnë një rol gjithnjë e më të 
rëndësishëm në qeverisjen e arsimit të lartë. Edhe pse njohuritë e tyre në arsimin e 
lartë zakonisht nuk janë shumë të larta, ato zakonisht kanë njohuri mjaft të mira për 
problemet e punësimit për të diplomuarit. Prandaj, ato janë përgjithësisht në favor 
të një qasjeje me studentin në qendër që ka për qëllim pavarësinë personale dhe të 
mësuarit më efektiv. Ata mund të ofrojnë ekspertizë në çështjet e punësimit, si dhe 
burime për projekte në të cilat ata e shohin një përfundim të qartë dobiprurës.

TIPI
Pasi të keni mbledhur një numër 
njerëzish rreth tryezës, ju mund të 
përdorni Diagramin e  Përgjegjë-
sisë për të shpërndarë detyrat në 
mënyrë efektive. Këtu ju mund të 
përpiqeni që të skiconi se kush është 
i përfshirë në projektin tuaj dhe cili 
është roli i tyre në çdo fazë apo ak-
tivitet. Ju mund të caktoni katër role 
të ndryshme për një person në çdo 
situatë: Përgjegjësia (P); Miratimi ose 
e Drejta e Vetos (M-V); Përkrahja ose 
konsultimi  (PK); ose Informimi (I)

Aktori

Ak Shembull i Diagramit të Përgjegjësisë për Projektin që përfshinë

Përgjegjësia InformimiMiratimi ose  
vetoja

Përkrahja ose 
konsultimi

Unioni i  Studentëve                       P         V                    .                               .

            P                     V           .                      .Sindikata e  
Mësimdhënësve                   

Konferenca e Rektorëve .        M                   K                               .
 
Ministri                                           .          .                    .                              I



22 Student centered learning
TiMe for a ParadigM change

Leadership of Higher Education qq
Institutions: Like their umbrella 
organisations, leaders of individu-
al institutions can provide resourc-
es and expertise and can influence 
priorities. Usually there are spe-
cific structures within institutions 
to deal with educational matters, 
such as a vice-rector for academic 
affairs, a quality assurance unit or 
a professional development unit. 
In more decentralised institutions, 
they exist at faculty or departmen-
tal level. These structures are not 
easily mobilised, as they deal with 
many different initiatives at the same time and often change rather slowly. 
Having a clear plan and a scientific basis for argumentation will help to in-
volve them in the change project.

Employer Organisations:qq  Business organisations play an increasingly im-
portant role in higher education governance. Although their knowledge on 
higher education is usually not very high, they usually know the problems 
of graduate employment quite well. Therefore, they are generally in favour 
of a more student-centred approach that is aimed at personal independence 
and more effective learning. They can provide expertise on employment is-
sues, as well as resources for projects to which they see a clear beneficial 
outcome.

Example of Responsibility Charting for a Project Involving Four Actors

Actor respon
sibility

Approval  
or Veto

Support or 
Consult Inform

students’ union r V . .

Teachers’ union r V . .

rectors’ conference . a c .

Minister . . . i

TIP
once you have gathered a 

number of people around the table, 
you can use responsibility charting 
to distribute tasks effectively. here 
you try to map out who is involved 
in your project and what their role is 
in every stage or activity. you can as-
sign four different roles to a person 
in each situation: responsibility (r); 
approval or right to Veto (a-V); sup-
port or consult (s-c); or inform (i). 
Be sure to assign a role to everyone 
for every activity!

23changing The MindseT

The Media:qq  The press is probably not very interested in writing about mak-
ing higher education more student-centred. Nonetheless, different media 
can be important with respect to the public image of the higher education 
system. By publishing selected facts and examples of problems encountered 
by students in the system, arguments can be put forward publicly for need 
for more attention and resources to be assigned to scl.

Individuals:qq  Experts, individual students, colleagues or friends can be 
useful to provide extra people as members of a change team. By gathering 
the right mix of participants, each with their own area of expertise, a team 
can be set up that is both motivated and capable in implementing change 
projects to lead towards the implementation of the scl approach. For ex-
ample, educational researchers working on the topic of scl would be able to 
give evidence-based technical advice about implementing scl in a manner 
suitable to the given institution’s profile.

sTeP Three: idenTifying The driVers for change4.5 

In order to convince people to change, 
it is important to know what motivates 
them. Therefore, it is necessary to iden-
tify ›drivers‹, ›catalysts‹ or ›incentives‹ 
for change. A lesson from theories about 
reform is that individuals need to see a 
benefit in changing. This benefit can take 
multiple forms (such as monetary re-
wards, quality improvement and higher 
motivation) and it needs to be identified 
explicitly. Benefits need to be integrated 
into concrete and explicit policy in order 
for them to become drivers for change. 
Following on the benefits of scl identi-
fied above in Chapter 2, possible drivers 
for change could be:

R = (D × B × V × F) > C

Where:
R stands for readiness for change;
D stands for dissatisfaction with the 
status quo;
B stands for the perceived Benefits 
of the change for the actor;
V is the clarity of the shared Vision 
of what is possible;
F stands for the feasibility of the 
steps to implement new ideas; and
C stands for the costs of changing.

Media: Shtypi ndoshta nuk është shumë i interesuar për të shkruar artikuj që kanë 
të bëjnë me shndërrimin e arsimit të lartë më shumë me studentin në qendër. 
Megjithatë, mediat e ndryshme mund të jenë të rëndësishme në lidhje me imazhin 
publik të sistemit të arsimit të lartë. Nëpërmjet  botimit të fakteve dhe shembujve 
të përzgjedhur të problemeve të hasura nga studentët në sistem, argumentet mund 
të vendosen  publikisht shumë shpejt që t’i kushtohen  më shumë vëmendje dhe 
burime SCL-së.

Individët: Ekspertët, studentët  individual, kolegët apo miqtë mund të jenë të do-
bishëm për të siguruar persona shtesë si anëtarë të ekipit të  ndryshimeve. Duke 
mbledhur përzierjen e duhur të pjesëmarrësve, secili me fushën e tij   të ekspertizës, 
ekipi  mund të ngrihet si  i motivuar dhe i aftë në zbatimin e projekteve të ndryshi-
meve për të shkuar drejt zbatimit të qasjes së SCL-së. Për shembull, hulumtuesit 
arsimorë duke punuar në temën e SCL-së do të jenë në gjendje të japin këshilla të 
bazuara në  prova teknike lidhur me zbatimin e SCL-së në një mënyrë të përshtat-
shme me profilin e  institucionit të caktuar.

Në mënyrë që të binden njerëzit për ndry-
shime, është e rëndësishme të dini se çfarë i 
motivon ata. Prandaj, është e domosdoshme 
që të identifikohen ‘nxitësit’, ‘katalizatorët’ apo 
‘stimujt’ e ndryshimeve. Një mësim nga teor-
itë në lidhje me reformën është që individët 
duhet të shohin përfitimet  në ndryshime. Ky 
përfitim mund të marrë forma të shumta (të 
tilla si shpërblime monetare, përmirësimin e 
cilësisë dhe motivimin e lartë) dhe duhet të 
identifikohet në mënyrë eksplicite. Përfitimet 
duhet të integrohen në politika konkrete dhe 
të qarta, në mënyrë që ato të bëhen nxitësit 
e ndryshimeve. Pas përfitimeve të SCL-së të 
identifikuar më lart në Kapitullin 2, nxitësit e 
mundshëm për ndryshime mund të jenë:

4.5 HAPI I TRETË: IDENTIFIKIMI I  NXITËSVE  PËR NDRYSHIME 

Ku:
G është Gatishmëria për ndryshime; 
P është Pakënaqësia me status quo-
në; 
B janë  Benefitet  e perceptuara të  
ndryshimeve për aktorin; 
V është  qartësia e Vizionit të për-
bashkët të asaj që është e mund-
shme; 
F është Fizibiliteti  i  hapave për zba-
timin e ideve të reja, dhe 
K është për Kostot e ndryshimit.

G = (P x B x V x F) > K
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Personal incentives:qq  For teachers, teaching becomes more enjoyable, inter-
active and rewarding if it is student-centred. For students, learning becomes 
more interesting if it is interactive;

Educational incentives: qq Teaching can be more effective if it involves con-
structive learning. Students will be able to learn better in such an environ-
ment, making the time they spend in higher education more meaningful;

Scholarship incentives:qq  Research work can be integrated into teaching, pro-
ducing a closer connection with the research activities of the teacher. For 
students, the link with the academic world and opportunities for an aca-
demic career will also improve; and

Filling in Gleicher’s Formula can Expose the Problems of People who you think  fig. 3 
should Change!

Benefits of  changing

feasibility of doing something differnt

clarity of version  of what to do

disstisfaction with  the status quo

not knowing  what to do

More work

drivers of changecost of changing

 
Stimujt personal:  Për mësimdhënësit, mësimdhënia bëhet më e këndshme, 
interaktive dhe e dobishme në qoftë se ajo është me studentin në qendër. 
Për studentët, mësimxënia bëhet më interesante nëse është interaktive; 
 
Stimuj arsimorë: Mësimdhënia mund të jetë më efektive nëse ajo përfshin të mësu-
arit konstruktiv. Studentët do të jenë në gjendje të mësojnë më mirë në një mjedis të 
tillë, duke e bërë më kuptimplotë kohën që ata e kalojnë në arsimin e lartë;
 
Stimujt me bursa: Puna kërkimore mund të integrohet në mësimd-
hënie, duke prodhuar lidhje të ngushtë me aktivitetet kërkimore të 
mësimdhënësit. Për studentët, gjithashtu do të përmirësohet lidh-
ja me botën akademike dhe mundësitë për një karrierë akademike; dhe 

Plotësimi Formulës së Gleicher-it mund të vë në dukje problemet e njerëzve 
që ju mendoni se duhet të NDRYSHOJNË!

Nuk e dimë çfarë duhet bërë
Qartësia e vizionit se çfarë duhet bërë

Përfitimet nga ndryshimet

Më shumë punë

Pakënaqësia me status quo-në

Fizibiliteti e të bërit diçka ndryshe

Kostoja e  
Ndryshimeve

Nxitësit e  
ndryshimeve
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Economic incentives:qq  If academics improve their teaching, it may be possi-
ble for them to access higher levels of the career ladder. For students, higher-
quality education may give access to higher-level jobs in the labour market

It is possible to assess whether or not people are ready to change. An adapted version 
of Gleicher’s formula can be a useful tool. It is necessary to fill in the formula with 
respect to the main actors involved in a given reform and assess whether all the factors 
outweigh the costs of such change. If they do, the readiness to change will be positive. 
In this formula, factors D, B, V and C can be influenced in order to enhance the readi-
ness for change.

Incentives to change are often already part of the culture in higher education institu-
tions. Citation index scores, the academic career ladder or quality evaluation forms 
are just a few examples of the tools used by institutions to influence academics’ be-
haviour. It is important to think about how these existing tools link in with, or work 
against, the aims of the planned change project.

sTeP four: sTraTegies To oVercoMe Barriers To 4.6 
change

Identifying barriers to change is equally important to creating incentives. Negative 
attitudes towards change are probably the most problematic for reform. Reasons 

for such negative attitudes can be numerous and 
include past experience of having been asked to 
change in several different directions at the same 
time, or having experienced failed attempts at 
change. In any case, it is necessary to plan for a 
number of negative attitudes.

It is useful to identify different types of negative at-
titudes towards the planned change project, such 
as people who give constructive feedback, those 
who are pragmatically sceptical and those who 
outrightly resist any change plans. Different types 
of resistance can be tackled by means of different 
strategies. These may include informing people 

more, including them in decision-making, trying to build competence and confidence 
through training or trying to persuade them and negotiate with them to address their 
needs more directly.

Barriers to change are usually diverse 
and may include:
administrative hurdles;
other priorities for higher education;
lack of financial support;
Too centralised (or decentralised) 
decision-making;
Misunderstanding of the concept;
negative attitudes towards the con-
cept; and
a different understanding of the vision 
for the future.

Është e mundshme të vlerësohet nëse njerëzit janë të gatshëm për të ndryshuar  apo 
jo. Një version i  përshtatur i Formulës së Gleicher-it mund të jetë një mjet i dobishëm. 
Nevojitet të plotësohet formula në lidhje me aktorët kryesorë të përfshirë në një re-
formë të caktuar dhe të vlerësojmë nëse të gjithë faktorët i tejkalojnë kostot e ndryshimit 
të tillë. Nëse po,  gatishmëria për të ndryshuar do të jetë pozitive. Në këtë formulë, fak-
torët P, B, V dhe K mund të ndikohen në mënyrë që të rrisim gatishmërinë për ndryshim. 
 
Nxitësit e ndryshimeve shpesh tashmë janë pjesë e kulturës në institucionet e arsimit të lartë. 
Rezultatet e Indeksit të citimeve,  shkalla e karrierës akademike ose format e vlerësimit të 
cilësisë janë vetëm disa shembuj të mjeteve të përdorura nga institucionet për të ndikuar në 
sjelljen e akademikëve. Është e rëndësishme që të mendohet  për mënyrën se si këto mjete 
ndërlidhen ose punojnë kundrejt  qëllimeve të projektit të ndryshimeve të planifikuara.

 
Stimujt ekonomik: Nëse niveli akademik e përmirëson mësimdhënien e tij, atëherë 
për ta do të jetë e mundshme të futen në nivele më të larta të shkallës së karrierës. Për 
studentët, cilësia e lartë e arsimit  mund të ofrojë qasje për të gjetur punë të nivelit 
të lartë në tregun e punës.

4.6 HAPI I KATËRT: STRATEGJITË PËR TË KAPËRCYER BARRIERAT   
              E NDRYSHIMEVE 

Është e dobishme që të identifikohen llojet e ndry-
shme të qëndrimeve negative ndaj projektit të ndry-
shimeve të planifikuara, të tilla si njerëzit të cilët jap-
in reagime kthyese konstruktive, ata që janë skeptikë 
pragmatikisht  dhe ata që me çdo kusht rezistojnë 
çdo plan të ndryshimeve. Llojet e ndryshme të rez-
istencës mund të adresohen  me anë të strategjive të 
ndryshme. Këto mund të përfshijnë informimin më 

të mirë të njerëzve, duke i përfshirë ata në vendimmarrje, duke u përpjekur për të ndërtuar 
kompetencat dhe besimin nëpërmjet trajnimit ose duke u përpjekur për t’i bindë ata dhe  
për të negociuar me ta për t’i adresuar nevojat e tyre më  drejtpërdrejtë.

Identifikimi i barrierave  ndaj ndryshimeve është po aq i rëndësishëm sa edhe krijimi i 
stimujve. Qëndrimet negative ndaj ndryshimeve ndoshta janë më problematiket për re-

formën. Arsyet për qëndrime të tilla negative mund 
të jenë të shumta dhe përfshijnë përvojat e kaluara ku 
është kërkuar të bëhen  ndryshime në disa drejtime të 
ndryshme në të njëjtën kohë, ose që kanë përjetuar 
përpjekjet e dështuara për ndryshime. Në çdo rast, 
është e nevojshme për të planifikuar një numër të 
qëndrimeve negative:

Barrierat e ndryshimeve  janë za-
konisht të ndryshme dhe mund të 
përfshijë:
Pengesa administrative; 
Prioritetet e tjera për arsimin e lartë; 
Mungesën e mbështetjes financiare; 
Vendimmarrjen shumë të centralizuar 
(ose decentralizuar); 
Keqkuptimi i konceptit; 
Qëndrimet negative ndaj konceptit; 
dhe 
Të kuptuarit e ndryshëm të vizionit për 
të ardhmen.
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sTeP fiVe: iMPleMenTing The change4.7 

At this stage, it is imperative to find and use the resources to deal with the problem. It 
is not in the scope of this toolkit to present ideas for fund-raising or to give general sug-
gestions on project management. However, an abundance of literature exists on such 
issues, some of which can be found in Chapter 10 below, which lists sources for further 
reading. Many policy manuals also exist which show that plans can run into a number 
of difficulties. As the change project develops, the planning tools mentioned above 
and below can be used to recalibrate the change project when needed.

Opposition to change can prove to be 
useful if it is mobilised towards a positive 
effect. If opposition is dealt with serious-
ly, it will be useful in exposing negative 
aspects of the change plan, which can 
then be adapted accordingly. In any case, 
it is good to plan for the type of barriers 
that may arise as well as planning how 
such barriers could be dealt with along 
the way.

An example of a force-field analysis, using some of the actors presented above.fig. 4 

Students' Union:
Provides student  q
representatives
has effective  q
mediastrategies

teachers' Union:
links teachers and  q
researchers
assesses realism   q
of reforms

rectors' Conference
Provides resources q
set priorities of  q
higher education 
system

Student
Centred
Learning

TIP
a force field analysis can be 

a useful tool at this stage. This is 
a discussion tool with the aim of 
identifying different actors, listing 
all the different people and organi-
sations that may have an influence 
and mapping their connections and 
levels of influence over the situation.

Kundërshtimi i ndryshimeve mund të jetë i 
dobishëm në qoftë se është mobilizuar drejt  
efektit pozitiv. Në qoftë se kundërshtimi tra-
jtohet me seriozisht, ai do të jetë i dobishëm 
në identifikimin e aspekteve negative të plan-
it të ndryshimeve, të cilat pastaj mund të për-
shtaten në përputhje me rrethanat. Në çdo 
rast, është mirë që të bëhet planifikimi për 
llojin e barrierave  që mund të lindin, si dhe 
planifikimin i adresimit të atyre barrierave. 

IV.7 HAPI I PESTË: ZBATIMI I NDRYSHIMEVE

Në këtë fazë, është e domosdoshme të gjeten dhe përdoren burimet për ta adresuar prob-
lemin. Kjo nuk bën pjesë  në fushëveprimin e kësaj pakete të mjeteve për të prezantuar ide 
për mbledhjen e fondeve apo të japin sugjerime të përgjithshme mbi menaxhimin e projek-
tit. Megjithatë, ekziston një literaturë me bollëk lidhur me çështjet e tilla, disa prej të cilave 
mund të gjenden në Kapitullin X më poshtë, ku janë  listuar burimet për literaturë të mëte-
jshme. Gjithashtu, ekzistojnë shumë manuale të politikave të cilat tregojnë se planet mund të 
shoqërohen me një numër vështirësish. Me zhvillimin e projektit të ndryshimeve,   mjetet e 
planifikimit të përmendura më lart dhe poshtë mund të përdoren  për rikalibrimin e  projektit 
të ndryshimeve,  kur është e nevojshme.

TIPI
Këshillë! Analiza e Fushës mund të 
jetë një mjet i dobishëm në këtë 
fazë. Ky është një mjet diskutimi me 
qëllim të identifikimit të aktorëve të 
ndryshëm, duke listuar të gjithë per-
sonat dhe  organizatat e ndryshme 
që mund të kenë ndikim, si dhe 
hartëzimi i lidhjeve dhe niveleve të 
ndikimit të  tyre mbi  situatën.

Një shembull i analizës së fushës, duke përdorur disa nga aktorët e paraq-
itur më lart.

Unioni i Studentëve:
- Ofron përfaqësues të  
   studentëve
- Ka strategji efektive  
  mediatike 

Sindikata e Mësimdhë-
nësve:
- Lidh mësimdhënësit  
   dhe hulumtuesit
- Vlerëson realizmin e     
   reformave

Konferenca e Rek-
torëve:
- Ofron burime
- Përcakton prioritetet e  
   sistemit të arsimit të  
   lartë

Të mësuarit  
me studentin 

 në qendër
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sTeP six: eValuaTing The iMPacT of The change4.8 

It is probably not so easy to evaluate the impact of a change project. Simple quan-
titative indicators such as the amount of 
people impacted, the amount of teachers 
trained or the number of positive results 
in student evaluation forms do not expose 
much about an actual change in students’ 
experiences. Moreover, as students will 
probably not have experienced both the 
situation before and after the implemen-
tation of the change project, students 
themselves will also find it hard to judge 
the impact of the change after the imple-
mentation of Step Five. Standard evalu-
ation models are therefore probably in-
adequate in assessing whether or not the 
change which led to the implementation 
of the scl approach was successful. Luck-
ily, quality assurance practices in higher 
education provide some tools to evaluate 
the impact of the change undertaken.

an integrated model of planning 
and evaluation is the so-called 
Plan-do-check-act model or 
simply the Pdca model. The idea 
is that all these stages are explicitly 
integrated in the change project, 
making it possible to actually 
check whether what was planned 
has actually been achieved. in the 
›check‹ phase, it is important to try 
to find out the differences between 
what was planned and the results 
achieved. in the ›act‹ phase, it is key 
to find out the reasons why planned 
results did not materialise and to try 
to apply the appropriate changes to 
the plans.

IV.8 HAPI I GJASHTË: VLERËSIMI I NDIKIMIT TË NDRYSHIMEVE 

Ndoshta, nuk është aq e lehtë për të vlerësuar ndikimin e një projekti të ndryshimeve. 
Treguesit e thjeshtë sasiorë siç është numri i 
njerëzve të ndikuar, numri i mësimdhënësve  
të trajnuar ose numri i rezultateve pozitive në 
formularët e vlerësimit të studentëve, nuk of-
ron edhe aq shumë të dhëna për ndryshimin 
aktual në përvojat e studentëve. Për më tepër, 
pasi që studentët ndoshta nuk kanë pasur me 
këtë situatë përvojë më parë dhe pas  zbatim-
it të projektit të ndryshimeve, vetë studentët 
do ta kenë të vështirë për të vlerësuar   ndi-
kimin e ndryshimit pas zbatimit të Hapit të 
Pestë. Modelet standarde të vlerësimit për 
këtë arsye janë ndoshta joadekuate për të 
vlerësuar nëse ndryshimet që kanë çuar në 
zbatimin e qasjes së SCL-së ishin të suk-
sesshme apo jo. Për fat të mirë, praktikat e 
sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë ofrojnë 
disa mjete për të vlerësuar ndikimin e ndry-
shimeve të ndërmarra.

Një model i integruar i planifikimit 
dhe vlerësimit është i ashtuquajturi 
modeli  Planifiko-Puno- Verifiko-
Vepro apo thjesht modeli PPVV 
(PDCA në anglisht). Ideja është që 
të gjitha këto faza janë të integruara 
në mënyrë eksplicite në projektin e 
ndryshimeve, duke bërë të mundur 
për të  kontrolluar nëse ajo që ishte 
e planifikuar vërtetë është përm-
bushur. Në fazën e ‘verifikimit’, është 
e rëndësishme që të përpiqemi t’i 
gjejmë dallimet midis asaj që është 
planifikuar dhe  rezultateve të ar-
ritura. Në fazën e ‘veprimit’, është kyç 
identifikimi i arsyeve pse rezultatet e 
planifikuara nuk janë materializuar 
dhe përpjekja  për të zbatuar ndry-
shimet e duhura për planet. 
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It is important to realise that the members of the team responsible for steering the 
change are in a position to evaluate the impact of the work themselves. This can be 
done by means of a self-evaluation which tries to answer a number of questions. These 
include the following:

What were the aims of the change project and the methods in attempting to qq
reach those aims?

Have these methods been consistently applied?qq

Were the resources for the change project adequate and have they been used qq
responsibly?

Have the different partners carried out their role in the change project to an qq
adequate level?

Have the different barriers been successfully overcome?qq

Have any negative side-effects of the change project arisen?qq

In self-evaluation of a change project, team members could try to spell out their own 
experiences and opinions about the project. After this step, a set of methods can be 
used to see if assumptions about the effectiveness of the project were correct, such as 
by asking colleagues or students who have been affected by the project to judge the 
team’s self-evaluation. Similarly students’ unions, teachers’ unions and the other ac-
tors mentioned above can be consulted about the impact of the change project. These 
organisations usually have a more historical overview over the system and might 
judge its impacts more broadly. It is most important to consult with those who are in-
volved in the learning process itself as they will be better placed to judge the ›student-
centredness‹ of the system.

Në vetë-vlerësimin e një projekti të ndryshimeve, anëtarët e ekipit mund të përpiqen të nën-
vizojnë përvojat e tyre dhe mendimet rreth projektit. Pas këtij hapi, një sërë metodash mund 
të përdoren për të parë nëse supozimet për efektivitetin e projektit ishin të sakta, të tilla si 
duke i pyetur kolegët apo studentët të cilët kanë qenë të ndikuar nga projekti për të komen-
tuar vetë-vlerësimin e ekipit. Në mënyrë të ngjashme, unionet  e studentëve, sindikatat e 
mësimdhënësve dhe aktorët e tjerë të përmendur më lart mund të konsultohen lidhur  me 
ndikimin e projektit të ndryshimeve. Këto organizata zakonisht kanë një pasqyrë më  histo-
rike të sistemit dhe mund të gjykojnë më  gjerësisht ndikimet e tij. Është  më e rëndësishme 
që të konsultoheni me ata të cilët janë vetë të përfshirë në procesin e të mësuarit pasi që ata 
do të jenë në pozitë më të mirë për të vlerësuar   qasjen ‘studenti në qendër’ të sistemit.

Cilat ishin qëllimet e projektit të ndryshimeve dhe  metodat në përpjekje për t’i 
arritur ato qëllime? 

A ishin adekuate burimet për projektin e ndryshimeve dhe a janë përdorur ato në 
mënyrë të përgjegjshme? 

A  e kanë kryer rolin e tyre partnerët e ndryshëm në projektin e ndryshimeve në 
nivel adekuat? 

A janë aplikuar në vazhdimësi këto metoda? 

A janë tejkaluar me sukses barrierat e ndryshme? 

A ka lindur ndonjë efekt anësor negativ në projektin e ndryshimeve?

Është e rëndësishme të kuptohet se anëtarët e ekipit përgjegjës për drejtimin e ndryshimeve 
janë në gjendje që vetë të vlerësojnë ndikimin e punës. Kjo mund të bëhet me anë të vetë-
vlerësimit që përpiqet për t’iu përgjigjur një numër pyetjesh. Këto përfshijnë si më poshtë:



28 Student centered learning
TiMe for a ParadigM change

It is important to realise that the members of the team responsible for steering the 
change are in a position to evaluate the impact of the work themselves. This can be 
done by means of a self-evaluation which tries to answer a number of questions. These 
include the following:

What were the aims of the change project and the methods in attempting to qq
reach those aims?

Have these methods been consistently applied?qq

Were the resources for the change project adequate and have they been used qq
responsibly?

Have the different partners carried out their role in the change project to an qq
adequate level?

Have the different barriers been successfully overcome?qq

Have any negative side-effects of the change project arisen?qq

In self-evaluation of a change project, team members could try to spell out their own 
experiences and opinions about the project. After this step, a set of methods can be 
used to see if assumptions about the effectiveness of the project were correct, such as 
by asking colleagues or students who have been affected by the project to judge the 
team’s self-evaluation. Similarly students’ unions, teachers’ unions and the other ac-
tors mentioned above can be consulted about the impact of the change project. These 
organisations usually have a more historical overview over the system and might 
judge its impacts more broadly. It is most important to consult with those who are in-
volved in the learning process itself as they will be better placed to judge the ›student-
centredness‹ of the system.
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Teacher-centred learning ↔ student-centred learning

low student choice
Passivity of students

Teacher as holder of power

↔
↔
↔

high student choice
activity of students
student empowerment

In examining how this might look in practice, it is worth thinking how far up the con-
tinuum teachers, in their individual approach, are able to move within the contex-

tual barriers of their given situation. This includes a 
consideration of their subject-discipline, classroom 
size, institutional infrastructure and institutional 
traditions, among other things. Below are a few el-
ements to be taken into consideration by teachers 
in higher education within their given classroom 
environment in order to help them to move up the 

continuum towards the implementation of the scl approach, for the benefit of their 
students’ learning experience.

iMPleMenTaTion By Teachers5 

inTroducTion5.1 

Learning is often presented in a juxtaposition of either student-centred or teacher-
centred learning. In the reality of practice the situation is less black and white. A more 
useful presentation of scl is to see it as a combination of the two which are presented 
as either ends of a continuum, using three concepts regularly used to describe scl, as 
follows:

Talk to me  … and I will forget
Show me … and I will remember
Involve me … and I will understand
Step back … and I will act

confucius

The Learning ContinuumVazhdimësia e të mësuarit

Fol me mua    ...    dhe unë do të harroj 
Më tregoi         ...    dhe unë do ta mbaj mend 
Më përfshijë mua  ...   dhe unë do ta kuptojë 
Më liro rrugën        ...   dhe unë do të veproj.     
                                                                    Konfuqie  

Të mësuarit  është paraqitur shpesh në një ballafaqim ndërmjet të mësuarit me studentin 
në qendër ose të mësuarit me mësimdhënësin në qendër. Në realitetin praktik situata është 
më pak  bardhë e zi. Një prezantim më i dobishëm i SCL-së është që të shohim atë si një 
kombinim i të dyjave  të cilat paraqiten si fund i vazhdimësisë, duke përdorur tre konceptet 
që rregullisht shfrytëzohen   për të përshkruar SCL-në, si më poshtë:

 
Në shqyrtimin se si mund të duket kjo në praktikë, ia vlen të mendohet se sa larg mësimd-

hënësit e vazhdimësisë, në qasjen e tyre individuale, janë 
në gjendje për të lëvizur brenda barrierave  kontekstuale 
të situatës së tyre. Kjo përfshin shqyrtimin e disiplinës 
së lëndës së tyre, madhësinë e klasës, infrastrukturën 
institucionale dhe traditat institucionale, ndër të tjera. 
Më poshtë janë dhënë disa elemente që mund të merren 
parasysh  nga mësimdhënësit  në arsimin e lartë brenda 
mjedisit të caktuar të klasës së tyre në mënyrë që t’i ndi-

hmojmë ata për të vazhduar drejt zbatimit të qasjes  së SCL-së, për të mirën e përvojës së 
mësimnxënies  nga ana e studentëve të tyre. 

5. ZBATIMI NGA MËSIMDHËNËSIT

5.1 HYRJE

Të mësuarit me mësimdhënësin  
në qendër Të mësuarit me studentin në qendër

Zgjedhje e ulët e studentëve                                       Zgjedhje e lartë e studentëve 
Pasiviteti i studentëve                                                    Aktiviteti i studentëve 
Mësimdhënësit si mbajtës të pushtetit                    Fuqizimi i studentëve  



30 Student centered learning
TiMe for a ParadigM change

sTudenTs MoTiVaTion and Teachers’ knoWledge of 5.2 
sTudenTs

Within the different roles that scl envisages for both teachers and 
students, the key factor in implementing a new approach to learning 
is the motivation of students. Greater involvement with students by 
the teacher is central to this. Where students are motivated to come 
to an understanding of, and engage with, the material with which 
they are presented, they are more likely to adopt strategies that will 
lead to deeper levels of learning.

The following are examples of good practice and ideas for teachers to 
enhance student motivation:

Including students in co-creating compelling courses;qq

Exposing students to extremes of the subject-matter;qq

Making students aware of the different career paths that may be available to qq
them upon completion of their studies;

Making students aware of the importance of what they are doing and its con-qq
text in an applied situation which shows its value to others;

Applying their own research to the learning experience of students, ques-qq
tioning used methods and asking for alternatives; and

Inviting representatives from society with specific expertise and experienc-qq
es regarding a field of study or inviting alumni to act as role models, connect-
ing practical and learning experiences in their profession with experiences 
gained during their study.

By making practical experiences more explicit, students as well as professionals will 
be able to relate theory and knowledge and to share knowledge and skills.

In addition, there is a demonstrable link between students’ previous experiences and 
their performance as learners. By tapping into this information, teachers would be 
in a better position to assist students by increasing relevance and thereby enriching 
students’ understanding. Previous experiences influence students’ views of learning, 
their motivation for learning and the way in which they approach learning. Teachers 

What are students’ 
backgrounds?
What do they  
already know?
how did they learn in 
the past?
What brought them to 
your classroom?
What are their  
interests?
What are their  
aspirations?

Duke i bërë përvojat praktike më të qarta, studentët  dhe profesionistët do të jetë në gjendje 
të lidhin teorinë dhe njohuritë dhe për të shkëmbyer  njohuritë dhe aftësitë. 

Përveç kësaj, ekziston një lidhje e demonstruar ndërmjet  përvojave të mëparshme të stu-
dentëve  dhe performancës  së tyre  si student. Duke marrë këtë informacion, mësimdhënësit  
do të jenë në pozitë më të mirë për të ndihmuar studentët duke rritur relevancën dhe në këtë 
mënyrë ndihmojnë në pasurimin e të kuptuarit të studentëve.  Eksperiencat e mëparshme 
ndikojnë në pikëpamjet e studentëve  lidhur me të mësuarit, motivimin e tyre për të mësuarit 
dhe mënyrën me të cilën ata i qasen të mësuarit. 

5.2 MOTIVIMI I STUDENTËVE DHE NJOHJA E STUDENTËVE NGA    
              MËSIMDHËNËSIT  

Në kuadër të roleve të ndryshme që SCL-ja  parashikon për mësimdhë-
nësit dhe studentët,  faktor kyç në zbatimin e  qasjes së re ndaj të mësuarit 
është motivimi i studentëve. Përfshirja më e madhe me studentët nga ana 
e mësimdhënësit  është thelbi i kësaj. Aty ku studentët  janë të motivuar 
për të kuptuar dhe për t’u angazhuar me materialin e prezantuar për ta, 
ata kanë më shumë gjasa të miratojnë strategjitë  që do të çojnë në nivele 
më të thella të të mësuarit.

Më poshtë janë dhënë shembuj të praktikave të mira dhe ideve  për mësimdhë-
nësit  për të rritur motivimin e studentëve:

Përfshirja e studentëve në bashkë-krijimin e lëndëve obligative; 

Ekspozimi i studentëve ndaj pikave ekstreme të lëndës; 

Studentët bëhen më të vetëdijshëm për rrugët e ndryshme të karrierës që mund të 
jenë në dispozicion për ta pas përfundimit të studimeve të tyre;

Studentët bëhen më të vetëdijshëm për  rëndësinë e asaj që ata po bëjnë dhe kon-
teksti i saj në një situatë të aplikuar që tregon vlerën e saj për të tjerët; 

Aplikimi i hulumtimeve të tyre në  përvojën e të mësuarit të studentëve, parash-
trimi i pyetjeve për metodat e përdorura dhe kërkimi i alternativave; dhe 

Ftesa për përfaqësuesit nga shoqëria me ekspertizë specifike dhe përvoja në lidhje 
me fushën e studimit ose ftesa e ish-studentëve (Alumni)  për të shërbyer  si mod-
ele të rolit, duke lidhur përvojat praktike dhe të mësuarit në profesionin e tyre me 
përvojat e fituara gjatë studimit të tyre.

Çfarë përgatitje kanë 
studentët? 
Çfarë dinë tashmë 
ata? 
Si kanë mësuar në të 
kaluarën? 
Çfarë i solli ata në 
klasën tuaj? 
Cilat janë interesat e 
tyre? 
Cilat janë aspiratat 
e tyre
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tioning used methods and asking for alternatives; and

Inviting representatives from society with specific expertise and experienc-qq
es regarding a field of study or inviting alumni to act as role models, connect-
ing practical and learning experiences in their profession with experiences 
gained during their study.

By making practical experiences more explicit, students as well as professionals will 
be able to relate theory and knowledge and to share knowledge and skills.

In addition, there is a demonstrable link between students’ previous experiences and 
their performance as learners. By tapping into this information, teachers would be 
in a better position to assist students by increasing relevance and thereby enriching 
students’ understanding. Previous experiences influence students’ views of learning, 
their motivation for learning and the way in which they approach learning. Teachers 

What are students’ 
backgrounds?
What do they  
already know?
how did they learn in 
the past?
What brought them to 
your classroom?
What are their  
interests?
What are their  
aspirations?
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can connect best with students, and vice versa, if they know a bit about who they are, 
their previous experiences and their understanding of the subject matter.

There are various ways in which teachers can get to know this information about their 
students. The following are a few examples:

In small groups:qq  Teachers can ask students to interview each other, asking 
why they chose the class, what they hope to get out of it and what they al-
ready know about the subject-matter. Each student can then introduce their 
interviewee to the rest if the class.

In larger lecture groups:qq  The teacher can try using small groups to briefly sum-
marise each group’s knowledge of the subject, sharing this with the whole 
class.

choice of Teaching and learning MeThods5.3 

In scl there is an emphasis on skills and competences which demonstrate responsibil-
ity for one’s own learning, independence and cooperation, problem-solving, under-
standing and thinking for oneself. There are a number of strategies used in instruction 
in order to encourage this type of learning. These include:

Making students more active in acquiring knowledge and skills:qq  This can 
take the form of activities in class, fieldwork, and the use of computer-assist-
ed learning packages, among others;

Making students more aware of what they are doing and why they are do-qq
ing it: This can be done by using learning logs, analytical presentations and 
the like;

Focusing on interaction:qq  Such as by the use of tutorials, buzz groups and 
larger discussion groups; and

Focusing on transferable skills: qq
Looking beyond the immediate 
course requirements to other ben-
efits to students later on in their 
careers and in life.

TIP
consider reducing the amount 

of contact hours, in order to have 
more scl formats where possible.

Mësimdhënësit mund të lidhen më së miri me studentët, dhe anasjelltas, nëse ata e dinë 
sadopak  se kush janë ata, përvojat e tyre të mëparshme dhe të kuptuarit e  tyre të lëndës.
 

Ekzistojnë mënyra të ndryshme nëpërmjet të cilave  mësimdhënësi mund të marr këto infor-
mata në lidhje me studentët e tyre. Në vijim janë dhënë disa shembuj:

Në SCL ekziston një theks mbi aftësitë dhe kompetencat të cilat demonstrojnë përgjegjësinë 
për të mësuarit,  pavarësinë dhe bashkëpunimin, zgjidhjen e problemeve, të kuptuarit dhe 
të menduarit për vetveten. Ekzistojnë një numër strategjish të përdorura si udhëzim, në 
mënyrë që të inkurajojnë këtë lloj të të mësuarit. Këto  përfshijnë:

5.3  ZGJEDHJA E METODAVE TË MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIES

Nxitjen e studentëve për t’u bërë  më aktiv  në marrjen e njohurive dhe aftësive: Kjo 
mund të marrë formën e aktiviteteve në klasë, punës në terren dhe përdorimin e 
pakove për të mësuarit e bazuar në kompjuter, ndër të tjera;

Studentët  bëhen më të vetëdijshëm për atë që po bëjnë dhe pse ata po e bëjnë atë: 
Kjo mund të bëhet duke përdorur përmbeldhje të mësimnxënies, prezantimet anali-
tike dhe të ngjashme; 

Fokusimi  në ndërveprim: Siç është përdorimi i tutorëve, grupeve të interesit dhe 
diskutimi në grupe më të mëdha; dhe

Fokusimi  në aftësitë e transfer-
ueshme: Duke shkuar përtej kërkesave 
imediate të kursit për përfitimet e tjera 
për studentët më vonë në karrierën e 
tyre dhe në jetë.

Në grupe të vogla: Mësimdhënësit mund të kërkojnë nga studentët që të intervis-
tojnë njëri-tjetrin, duke i pyetur se pse ata zgjodhën këtë klasë, çfarë shpresojnë 
se do të marrin  nga ajo dhe çfarë ata tashmë dinë për lëndën. Çdo student pastaj 
mund ta prezantoj të intervistuarin e tyre para pjesës tjetër të klasës.

Në grupe të mëdha:  Mësimdhënësi mund të bëjë  përpjekje për të përdorur grupe 
të vogla që shkurtimisht të përmbledh njohuritë e çdo grupi lidhur me lëndën, 
duke e shkëmbyer  këtë me tërë klasën.

TIPI
Këshillë! Merreni parasysh  zvogëlim-
in e orëve të kontaktit, në mënyrë që 
të keni më shumë formate të SCL-së, 
aty ku është e mundur.
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Within the classroom, practical implementation of an scl approach can include a 
number of components. The following are a few examples of these:

Problem-based learning (qq pbl);

Group project work;qq

Student-centred active learning;qq

Resource-based learning;qq

Use of the case method;qq

Role plays;qq

Classroom workshops;qq

Group presentations;qq

Use of a web-conferencing environment, particularly in distance education; qq
and

Use of learning logs for students to record their educational experience.qq

Small group work, often used in pbl, enables students to learn how to work in a team, 
in the process of which they identify and fill the gaps in their knowledge. This is an ef-

fective method of learning as it activates prior knowledge, enhanc-
ing learning particularly where the problem-based approach is ap-
plied in a relevant context (e.g. with medical students in a hospital).

Building on the above, the following table provides a sample of scl 
teaching methods. It contains some ideas for teachers both within 
and outside the classroom.

What teachers need to keep in mind when opting for one scl teaching method over 
another is the audience that they have—the student groups that they have to deal with. 
Not all students are motivated to learn in the same way, so that different stimuli or a 
combination of them may be necessary in different cases.

Whatever the  
teaching method used, 
the most important is 
to ensure an acTiVe 
role for the learner.

Ajo çfarë mësimdhënësit duhet të mbajnë në mend kur vendosin për aplikimin e  metodës së  
mësimdhënies së SCL-së para një metode tjetër është  audienca e tyre -  grupet e studentëve 
me të cilat ata duhet të merren. Jo të gjithë studentët janë të motivuar për të mësuar në të 
njëjtën mënyrë, kështu që stimujt e ndryshëm ose një kombinim i tyre mund të nevojitet në 
raste të ndryshme.

Brenda në klasë, zbatimi praktik i qasjes së SCL-së mund të përfshijë një numër kompo-
nentësh. Në vijim janë dhënë disa shembuj të këtyre komponentëve:

Për çfarëdo metode e 
mësimdhënies e përdo-
rur, më e rëndësishmja 
është që të sigurojmë një 
rol AKTIV për studentin. 

Të mësuarit në bazë të problemit (PBL); 

Puna e projekteve në grupe; 

Të mësuarit aktiv me studentin në qendër; 

Të  mësuarit bazuar në burime; 

Përdorimi i metodës së rastit; 

Luajtja e roleve; 

Punëtoritë në klasë; 

Prezantimet në grupe; 

Përdorimi i një mjedisi të ueb- konferencës, veçanërisht në arsimin në distancë; 
dhe 

Përdorimi i përbledhjeve të mësimit për studentët që të regjistrojnë përvojën e tyre 
arsimore.

Puna në grupe të vogla, shpesh përdoret në PBL, ajo iu mundëson studentëve të mësojnë  
se si të punojnë në ekip, në procesin të cilin ata e identifikojnë dhe i plotësojnë boshllëqet 

në njohuritë e tyre. Kjo është një metodë efektive e të mësuarit pasi që 
ajo aktivizon njohuritë e mëparshme, përforcon të mësuarit veçanërisht 
kur aplikohet qasja e bazuar në probleme në një kontekst të rëndësishëm 
(p.sh. me studentët e mjekësisë në një spital).
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in the process of which they identify and fill the gaps in their knowledge. This is an ef-

fective method of learning as it activates prior knowledge, enhanc-
ing learning particularly where the problem-based approach is ap-
plied in a relevant context (e.g. with medical students in a hospital).

Building on the above, the following table provides a sample of scl 
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and outside the classroom.

What teachers need to keep in mind when opting for one scl teaching method over 
another is the audience that they have—the student groups that they have to deal with. 
Not all students are motivated to learn in the same way, so that different stimuli or a 
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Inside the Lecture Format Outside the Lecture Format

Buzz groups (short discussion in qq
twos)
snowballing (turning buzz groups qq
into larger groups)
cross-overs (mixing students into qq
groups)
use of tutorial groupsqq
rounds (giving turns to individual qq
students to talk)
Quizzesqq
Writing reflections on learning (du-qq
ration of 3-4 minutes)
student presentationsqq
Poster presentationsqq
role playqq
students producing mind-mapsqq

independent projectsqq
group discussionqq
Peer mentoring of other studentsqq
Team workqq
debatesqq
field-tripsqq
Practicalsqq
reflective diaries, learning logsqq
computer-assisted learningqq
Writing media articlesqq
Portfolio developmentqq

choice of sTudenT assessMenT MeThods5.4 

Student assessment is one of the most important elements of higher education. The 
outcomes of assessment have a profound effect on students’ future careers. It is there-
fore important that assessment is carried out professionally at all times and that it 

takes into account the extensive knowledge which exists about test-
ing and examination processes.

Within the scl approach, there arise a number of difficulties with 
respect to the concept of student assessment. This is because assess-
ment typically compares students with one another, thus highlight-
ing competition rather than personal improvement. This is par-
ticularly the case with summative modes of student assessment, in 
which the giving of marks and grades is typically over-emphasised, 
while the giving of advice and the learning function are under-em-
phasised.

Student assessment practices need to reflect, encourage and reward the scl approach. 
Teachers need to be aware of any discrepancies between what they are asking students 
and what they really want them to know.

learning contracts 
are goals set by the 
student depending 
on their learning gaps, 
which are in turn nego-
tiated with the teacher 
in terms of what to 
study and how to be 
assessed.

Learning methods

Praktikat e vlerësimit të studentëve duhet të pasqyrojnë, të inkurajojnë dhe të shpërblejnë  
qasjen e SCL-së. Mësimdhënësit duhet të jenë në dijeni për çfarëdo mospërputhje mes asaj 
që ata e kërkojnë nga studentët dhe asaj që vërtet ata duan ta dinë studentët.

Projektet e pavarura 
Diskutimi në grupe  
Mentorimi nga  kolegët i studentëve të tjerë 
Puna ekipore 
Debatet 
Vizitat në terren
Çështjet praktike 
Ditarët reflektues,  përmbledhjet e mësimeve 
Të mësuarit me ndihmën e kompjuterit  
Shkrimi i  artikujve në media 
Zhvillimi i portofolave 

Snowballing (shndërrimi i grupeve të vogla  
në grupe më të mëdha)

Rrethet (duke shkuar në rreth që të flet çdo 
student)

Shkrimi i refleksioneve mbi të mësuarit 
(kohëzgjatja 3-4 minuta)

Kuizat 

Prezantimet e studentëve
Prezantimi i afisheve  
Luajtja e roleve
Studentët prodhojnë hartat ideore 

Mbikalesa (përzierja e studentëve në grupe)

Përdorimi i grupeve tutoriale 

Grupeve të interesit (diskutim i shkurtër nga 
dy veta)

V.5 ZGJEDHJA E METODAVE TË VLERËSIMIT TË STUDENTËVE 

Kontratat e të mësuarit 
janë qëllimet e caktu-
ara nga studentët në 
varësi të mangësisë së 
tyre të të mësuarit, të 
cilat janë nga ana e ne-
gociuar me mësuesin 
në drejtim të asaj për 
të studiuar dhe si për 
t’u vlerësuar

Vlerësimi i studentëve është një nga elementet më të rëndësishme të arsimit të lartë. Rezul-
tatet e vlerësimit kanë një efekt të thellë në karrierën e studentëve në të ardhmen. Prandaj 
është e rëndësishme që vlerësimi të kryhet në mënyrë profesionale gjatë gjithë kohës dhe 

që merr parasysh njohuritë e gjerë të cilat ekzistojnë në lidhje me pro-
ceset e ekzaminimit dhe testimit. 

 
Brenda qasjes SCL lindin një numër vështirësish në lidhje me koncep-
tin e vlerësimit të studentëve. Kjo vlenë shkaku se vlerësimi zakonisht 
krahason studentët me njëri-tjetrin, duke theksuar konkurrencën në 
vend të përmirësimit personal. Kjo ndodh veçanërisht në rastin kur 
mënyrat përmbledhëse  të vlerësimit të studentëve në të cilat  dhënia 
e notave është zakonisht e mbi-theksuar, përderisa dhënia e këshillave 
dhe  funksioni i të mësuarit janë të nënçmuara. 

Brenda  Formatit të Leksionit                           Jashtë Formatit të Leksionit
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This does not mean that student assessment is incongruent with the scl approach. 
Rather, it needs to be tailored to reflect the philosophy and goals of scl. In scl, in the 
same way that teaching methodologies used need to be designed to give feedback to 
students on the learning process in view of the desired learning outcomes, the best 
forms of assessment need to be aligned with set learning goals. Thus forms of assess-
ment need to be used that show evidence of student achievement of the set learning 
outcomes. Otherwise students will not take such goals seriously. In addition, students 
should be clearly informed about the assessment strategy being used for their pro-
gramme, what examinations or other assessment methods they will be subjected to, 
what will be expected of them and the criteria that will be applied to the assessment 
of their performance.

Examples of Good Practice in Terms of Assessment Methods Compatible with the scl Ap-
proach include:

Formative Assessment: qq As opposed to summative assessment, this empha-
sises the need to give feedback to students on their learning thus making 
students’ learning experience more authentic and providing a focus for stu-
dents by highlighting their learning gaps and areas that they can develop. 
This can take a number of forms including: diaries, logs and journals, port-
folios, peer- or self-assessment, learning contracts and negotiated assess-
ment, projects, group work, profiling and identification of own skills and 
competencies.

Criterion-Referenced Assessment: qq This measures students against the learn-
ing criteria in their course, unlike norm-based assessment which measures 
students against other students. One of the benefits of this type of assess-
ment is that both teachers and students can more easily see where students 
are succeeding and where they are not. This can be invaluable in improving 
the course for future students.

Peer- and self-assessment both give responsibility back to the student, em-qq
phasising an increased sense of autonomy in the learner. In setting questions 
in any form of assessment, the focus should be on the why and how rather 
than simply on factual information.

In order to assess learning outcomes which are not reliant on short-term qq
memorising, a range of assessment methods can be used by teachers with 
clear objectives in mind. The following table indicates a few examples which 
can be used:

Vlerësimi formativ:  Në krahasim me vlerësimin përmbledhës, kjo mënyrë  thekson 
nevojën për t’iu ofruar reagime kthyese studentëve lidhur me të mësuarit e tyre duke 
bërë kështu përvojën e të mësuarit për studentët  më  autentike dhe duke siguruar 
fokusin për studentët nëpërmjet nënvizimit të mangësive në të mësuarit e tyre dhe 
fushat të cilat ata mund t’i zhvillojnë. Kjo mund të marrë një sërë  formash, duke 
përfshirë: ditarët, shkrimet dhe revistat, portofolat, vlerësimin nga kolegët apo vetë-
vlerësimin, kontratat e të mësuarit dhe vlerësimet e negociuara, projektet, punën në 
grup, profilizimin dhe identifikimin e aftësive personale dhe kompetencat.

Vlerësimi sipas kriterit: Kjo mënyrë vlerëson studentët kundrejt kritereve të të 
mësuarit në lëndën  tyre, ndryshe nga vlerësimi i bazuar në normë i cili vlerëson  
studentët në krahasim me studentët e tjerë. Një nga përfitimet e këtij lloj vlerësimi 
është se mësimdhënësit dhe studentët e kanë më lehtë ta shohin se në cilat pika 
studentët janë më të suksesshëm  dhe ku nuk janë të sukseshsëm. Kjo mund të jetë e 
paçmuar në përmirësimin e kursit (lëndës) për studentët e ardhshëm.

Vetë-vlerësimi dhe vlerësimi nga kolegët ia kalojnë përgjegjësinë përsëri studentit, 
duke theksuar një ndjenjë të rritur të autonomisë tek studenti. 

Kontratat e të mësuarit janë qëllimet e përcaktuara nga studenti varësisht nga bosh-
llëqet tyre në mësim,  të cilat më pas negociohen me  mësimdhënësin në aspektin se 
çfarë duhet të studiohet dhe si duhet  vlerësuar.

Kjo nuk do të thotë se vlerësimi i studentëve  nuk është në përputhje  me qasjen e  SCL-së. 
Përkundrazi, ai duhet të përshtatet për të pasqyruar filozofinë dhe qëllimet e SCL-së. Në SCL, 
në të njëjtën mënyrë ashtu sikur metodologjitë e përdorura të mësimdhënies  duhet të jenë të 
dizajnuara për të dhënë reagime kthyese për studentët në procesin e të mësuarit në funksion 
të  rezultateve të dëshiruara të të mësuarit,  format më të mira të vlerësimit duhet të harmo-
nizohen me qëllimet e caktuara të mësimit. Kështu, duhet të përdoren format e vlerësimit që 
dëshmojnë arritjet e rezultateve të përcaktuara në procesin e të mësuarit nga ana e studentëve.  
Përndryshe studentët nuk do të marrin seriozisht qëllimet e tilla. Përveç kësaj, studentët 
duhet të informohen në mënyrë të qartë në lidhje me strategjinë e vlerësimit që përdoret për 
programin e tyre, çfarë provimesh ose metoda të tjera vlerësimi do t’iu nënshtrohen, çfarë 
do të pritet prej tyre dhe kriteret që do të zbatohen për vlerësimin e performancës së tyre. 

 
Shembuj të praktikës së mirë në aspektin e Metodave të Vlerësimit në përputhje me qasjen e SCL-së 
përfshijnë:
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This does not mean that student assessment is incongruent with the scl approach. 
Rather, it needs to be tailored to reflect the philosophy and goals of scl. In scl, in the 
same way that teaching methodologies used need to be designed to give feedback to 
students on the learning process in view of the desired learning outcomes, the best 
forms of assessment need to be aligned with set learning goals. Thus forms of assess-
ment need to be used that show evidence of student achievement of the set learning 
outcomes. Otherwise students will not take such goals seriously. In addition, students 
should be clearly informed about the assessment strategy being used for their pro-
gramme, what examinations or other assessment methods they will be subjected to, 
what will be expected of them and the criteria that will be applied to the assessment 
of their performance.

Examples of Good Practice in Terms of Assessment Methods Compatible with the scl Ap-
proach include:

Formative Assessment: qq As opposed to summative assessment, this empha-
sises the need to give feedback to students on their learning thus making 
students’ learning experience more authentic and providing a focus for stu-
dents by highlighting their learning gaps and areas that they can develop. 
This can take a number of forms including: diaries, logs and journals, port-
folios, peer- or self-assessment, learning contracts and negotiated assess-
ment, projects, group work, profiling and identification of own skills and 
competencies.

Criterion-Referenced Assessment: qq This measures students against the learn-
ing criteria in their course, unlike norm-based assessment which measures 
students against other students. One of the benefits of this type of assess-
ment is that both teachers and students can more easily see where students 
are succeeding and where they are not. This can be invaluable in improving 
the course for future students.

Peer- and self-assessment both give responsibility back to the student, em-qq
phasising an increased sense of autonomy in the learner. In setting questions 
in any form of assessment, the focus should be on the why and how rather 
than simply on factual information.

In order to assess learning outcomes which are not reliant on short-term qq
memorising, a range of assessment methods can be used by teachers with 
clear objectives in mind. The following table indicates a few examples which 
can be used:
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Possible Assessment Methods and their Objectives
source: university of adelaide, 2000

Assessment Example of Objectives Assessment Example of Objectives

Take-home 
essay or  
assignment

Prepare arguments qq
and analysis
seek relevant infor-qq
mation
organise effective qq
presentation
integrate ideas or qq
theories
express ideas in an qq
appropriate manner

Coursework 
(continuous 
assessment)

Maintain appropriate qq
motivation
Participate in class-qq
work
develop techniques qq
in line with course 
goals
sustain interest or qq
energy
relate different tasks qq
to each other

Open-book 
examination

retrieve informa-qq
tion and ideas from 
sources
reference material qq
adequately
apply information to qq
relevant situations
remember key ideas qq
or structures

Simulated 
tasks

show appropriate at-qq
titudes
interact with others qq
in applying knowl-
edge or experience
analyse or synthesise qq
ideas
display creativity or qq
imagination

Assignments 
proposed by 
students

show knowledge of qq
course aims
display understand-qq
ing of course struc-
ture and materials
display understand-qq
ing of key issues

Group 
projects

cooperateqq
Benefit from ›real qq
life‹ situations
evaluate person-qq
al skills
integrate with other qq
views or models

Oral commu-
nication

cope with questions qq
and arguments
show reasoning be-qq
hind statements or 
ideas
interact with othersqq
use general /tech-qq
nical language in an 
appropriate manner
express ideas flu-qq
ently

Project work

seek informationqq
reasonqq
Plan study in appro-qq
priate depth
organise informa-qq
tion for special pur-
poses
Present ideasqq
Be originalqq
sustain appropriate qq
motivation

Metodat e mundshme të vlerësimit dhe objektivat e tyre
Burimi: Universiteti i Adelajdes , 2000

Eseja ose 
detyra e 
shtëpisë

Puna 
në kurs 
(vlerësimi 
i vazh-
dueshëm)

Përgatitni argumentet 
dhe analizoni ato
Kërkoni informata 
relevante 
Organizoni prezantime 
efektive
Integroni idetë ose 
teoritë 
Shprehni idetë në 
mënyrë adekuate 

Mbani motivimin e 
duhur 
Merrni pjesë në  pu-
nën në klasë 
Zhvilloni teknikat në 
përputhje me qëllimet 
e kursit 
Ruajeni  interesimin 
ose energjinë 
Lidhni detyrat e ndry-
shme me njëra-tjetrën

Dëshmoni qëndrimet 
e duhura 
Ndërveproni me të 
tjerët në aplikimin e 
njohurive ose përvo-
jave 
Analizoni ose sinteti-
zoni idetë 
Demonstroni kreativ-
itetin ose imagjinatën

Ballafaqohuni  me py-
etjet dhe argumentet 
Tregoni arsyetimin 
pas deklaratave apo 
ideve 
Ndërveproni me të 
tjerët 
Përdorni  gjuhën 
e përgjithshme /
teknike në mënyrë të 
përshtatshme 
Shprehni idetë rrjedh-
shëm

Kërkoni informata 
Arsyeja 
Planifikoni studimin 
sipas një intensiteti 
adekuat  
Organizoni informatat  
për qëllime të veçanta 
Prezantoni idetë  
Të jeni origjinal 
Mbështetni motivimin 
e duhur

Ripërtërini  informatat 
dhe idetë nga burimet 
Materiali referues në 
mënyrë adekuate 
Apliko informatat për 
situatat përkatëse 
Mbani mend idetë apo 
strukturat kryesore  

Tregoni njohuritë e 
qëllimeve të kursit 
Demonstrojeni të kup-
tuarit e strukturës dhe 
materialeve të kursit 
Demonstrojeni të kup-
tuarit çështjeve kyçe 

Bashkëpunimi 
Përfitimi nga situatat e 
‘jetës reale’ 
Vlerësimi i aftësive 
personale 
Integrimi me pikëpam-
jet ose modelet e tjera

Detyrat 
e propo-
zuara nga 
studentët

Projektet në 
grupe 

Komunikimi  
me gojë

Puna e 
projektit 

Provimi me 
libër hapur 

Detyrat e 
simuluara 

    Vlerësimi         Shembull i Objektivave       Vlerësimi           Shembull i Objektivave
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Areas for involving students
when the task is set

Areas for involving students
after the task is completed

choosing the assessment taskqq
setting the assessment taskqq
discussing the assessment criteriaqq
setting the assessment criteriaqq

Making self-assessment commentsqq
Making peer-assessment feedback qq
comments
suggesting self-assessment grades/qq
marks
negotiating self-assessment grades/qq
marks
assigning self-assessment grades/qq
marks
assigning peer-assessment grades/qq
marks

Teachers might consider moving assessment practices slightly up the teacher/student-
centred continuum with small but significant changes, for instance by providing a 
choice of essay topics and exam questions as a manageable starting point. It is impor-
tant to remember that as long as learners are properly prepared for assessment, they 
will adjust to various forms of use.

Choice is one of the key terms in the qq scl approach. In assessment, choice is 
in relation to the criteria and standards to be used, the judgements that are 
made and by whom such judgements are made. It is not easy for teachers to 
actually provide students with autonomy and decision-making influence in 
an area such as assessment, especially in view of the manner in which assess-
ment has traditionally taken place. The following are a few ideas of how this 
can be done, with respect to two key stages—when the task is set and after 
the task is completed.

Areas for Involving Students in Assessment

Zgjedhja është një nga aspektet  kyçe në qasjen e SCL-së. Në vlerësim, zgjedhja ka 
të bëjë  me kriteret dhe standardet që do të përdoren,  gjykimet e bëra dhe nga kush 
janë bërë ato gjykime. Nuk është e lehtë për mësimdhënësit që në fakt t’iu ofrojnë 
studentëve autonomi dhe ndikim në vendim-marrje në një fushë të tillë siç është 
vlerësimi, sidomos duke pasur parasysh mënyrën sipas së cilës është kryer  vlerësimi 
tradicionalisht. Në vijim janë dhënë disa ide se si kjo mund të bëhet, në lidhje me dy 
faza të rëndësishme - kur është dhënë detyra dhe pasi që është kryer detyra.

Mësimdhënësit mund ta shqyrtojnë mundësinë që të zhvendosin praktikat e vlerësimit 
lehtësisht drejt vazhdimësisë së qasjes të mësuarit  me  mësimdhënësin/studentin  në 
qendër me ndryshime të vogla, por të rëndësishme, për shembull duke ofruar zgjedhje të 
temave për ese dhe pyetjet e provimit si pikë fillimi e  menaxhueshme. Është e rëndësishme 
të nënvizojmë se për aq kohë sa studentët janë të përgatitur siç duhet për vlerësim, ata do 
t’iu përshtaten formave të ndryshme të përdorimit.

Fushat për përfshirjen e studentëve në vlerësim

Fushat  për përfshirjen e studentëve 
kur caktohet detyra 

Fushat  për përfshirjen e studentëve 
pas kryerjes së   detyrës

Zgjedhja e detyrës së vlerësimit 
Caktimi i detyrës së vlerësimit 
Diskutimi i kritereve të vlerësimit të 
Caktimi i kritereve të vlerësimit të

Komentet për vetë-vlerësimin 
Reagimet kthyese për komentet e 
vlerësimit nga kolegët  
Sugjerimi i notave/pikëve të vetë-
vlerësimit 
Negocimi i  notave/pikëve të vetë-
vlerësimit  
Caktimi i  notave/pikëve të vetë-
vlerësimit 
Caktimi  i notave/pikëve të vlerësimit 
të kolegëve 
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Areas for involving students
when the task is set

Areas for involving students
after the task is completed

choosing the assessment taskqq
setting the assessment taskqq
discussing the assessment criteriaqq
setting the assessment criteriaqq

Making self-assessment commentsqq
Making peer-assessment feedback qq
comments
suggesting self-assessment grades/qq
marks
negotiating self-assessment grades/qq
marks
assigning self-assessment grades/qq
marks
assigning peer-assessment grades/qq
marks

Teachers might consider moving assessment practices slightly up the teacher/student-
centred continuum with small but significant changes, for instance by providing a 
choice of essay topics and exam questions as a manageable starting point. It is impor-
tant to remember that as long as learners are properly prepared for assessment, they 
will adjust to various forms of use.

Choice is one of the key terms in the qq scl approach. In assessment, choice is 
in relation to the criteria and standards to be used, the judgements that are 
made and by whom such judgements are made. It is not easy for teachers to 
actually provide students with autonomy and decision-making influence in 
an area such as assessment, especially in view of the manner in which assess-
ment has traditionally taken place. The following are a few ideas of how this 
can be done, with respect to two key stages—when the task is set and after 
the task is completed.

Areas for Involving Students in Assessment
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using course eValuaTion in scl5.5 

In addressing the quality of the learning experience at the course or programme 
component level, the basic question to be answered in evaluation is: Do programmes 
ensure that students achieve the intended learning out-
comes of the course or programme component?

Course evaluation can fall within two broad categories 
(cf. University of Adelaide, 2000):

Outcome Evaluation: This looks at the qualities a course 
instils in students. In this type of evaluation, teachers 
might want to find out any of the following:

Did my students acquire the knowledge goals I set for them?qq

Are they better critical thinkers than when they began?qq

Are they better at problem-setting and solving than my previous students qq
taught in a similar manner?

Process Evaluation: This considers what happens during the learning/teaching proc-
ess and examines the course in operation. This evaluation depends on what the teacher 
aims to do. It may involve the following questions:

Did I give my students the incentive qq
(through assessment and structure) 
to develop their own independent 
learning?

Did the activities I offered really get qq
my students involved?

Could the students generalise their qq
subject-knowledge to aspects of the 
non-academic world?

Was I an effective communicator?qq

What is Effective 
Evaluation?

ensuring that the 
course or programme 
component enables 
students to achieve 
the intended learning 
outcomes.

A

Q

TIP in outcome evaluation, base-
line measures are needed. 

e.g. To find out if graduates have 
better problem-solving skills in their 
post-university lives, teachers will 
need to know the current problem-
solving skill levels of graduates.

TIP
Try not to evaluate too much 

at one time. it is better to evaluate a 
few carefully selected and manage-
able aspects of the course.

Në adresimin e cilësisë së përvojës së të mësuarit  në  kurs (lëndë) ose  nivel të kompo-
nentit të programit, pyetja bazë që kërkon përgjigje është: A sigurojnë programet arritjen 
e rezultateve të synuara të të mësuarit të lëndës ose kompo-
nentit të   programit? 

5.6  PËRDORIMI I VLERËSIMIT TË LËNDËS NË SCL

(lënda) ose kompo-
nenti i programit  iu 
mundëson studentëve 
të arrijnë rezultatet e 
synuara të të mësuarit.

Sigurimi që  kursi
vlerësimi efektiv?

Çfarë është

TIPI

TIPI
Këshillë! Në vlerësimin e rezultateve, 
janë të nevojshme masat bazë. P.sh. 
për të identifikuar nëse të diplo-
muarit kanë aftësitë më të mirë në 
zgjidhjen e problemeve në jetën e 
tyre pas-universitare, mësimdhë-
nësit do të duhet të dinë nivelet 
aktuale të të diplomuarve për zgjid-
hjen e problemeve.

Këshillë!. Mundohuni që të mos 
vlerësoni tepër shumë në një kohë. 
Është më mirë për të vlerësuar disa 
aspekte të zgjedhura me kujdes dhe 
të menaxhueshme të kursit.

Vlerësimi i kursit mund të bëhet në kuadër të dy kategorive të 
gjera (cf. Universiteti i Adelajdes, 2000):

Vlerësimi i procesit: Kjo merr parasysh se çfarë ndodh gjatë procesit të të mësuarit/mësim-
dhënies dhe shqyrton funksionimin e kursit. Ky vlerësim varet nga ajo që  mësimdhënësi 
synon ta bëjë. Ajo mund të përfshijë pyetjet e mëposhtme:

A kanë marrë studentët e mi qëllimet e njohurive që unë i kam caktuar për ta? 

A kam arritur t’u  jap studentëve të mi  
stimujt  (përmes vlerësimit dhe struk-
turës) për të zhvilluar  të mësuarit e tyre 
të pavarur?

A kanë arrit studentët të përgjithësoj-
në njohuritë e lëndës së tyre  të aspek-
teve të botës jo- akademike

A i kanë përfshirë vërtetë studentët e 
mi aktivitetet që i kam ofruar?

A kam qenë komunikues efektiv? 

A janë tani ata mendimtarë kritik më të mirë se sa kur ata filluan kursin? 

A janë ata tani në pozitë më të mirë në përcaktimin dhe zgjidhjen e problemeve 
sesa studentët e mi të mëparshëm që kanë mësuar në mënyrë të ngjashme?

Vlerësimi i rezultateve: Kjo ka të bëjë me  cilësitë që  kursi fut 
tek studentët. Në këtë lloj vlerësimi, mësimdhënësit mund të 
gjejnë ndonjërën prej këtyre elementeve si më poshtë:
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It is important for teachers to choose the most appropriate strategy of evaluation for 
each of their courses. There are a number of sources of information which may be 
available for an evaluation. These include (cf. ibid):

Learners:qq  For information on implementation and teaching quality;

Observers:qq  For descriptions of class process;

Professional Associations:qq  For comparative data pegged to agreed standards;

Employers:qq  For information on satisfaction with graduate skills;

Course Materials:qq  For information on teaching plans and philosophies;

Graduates: qq For perceptions about relevance of the course to the world of 
work; and

Assessment Results:qq  For information on whether learning outcomes have 
been achieved.

Different methods are available to gather information from these sources, including 
questionnaires, interviews, learning logs/diaries, discussion, comments (un/solic-
ited), observation, feedback sections on web-pages and results of student work.

In particular, in assessing the quality of 
the learning experience, learners can be 
asked to give their opinion about a vari-
ety of matters, including:

Lectures and teachers;qq

Textbooks used;qq

Technical aids available;qq

Student workload;qq

Learning activities;qq

Time used by the learner for different activities;qq

TIP
While questionnaires are help-

ful, they are not the only way of 
obtaining student feedback;
simple questions to students or 
open class discussions of the course 
content and methods could prove 
to be more useful than question-
naires;
collecting feedback from students 
needs to have a clear purpose—
including reacting to such feedback 
and following it up.

Është e rëndësishme për mësimdhënësit që të zgjedhin strategjinë më të përshtatshme të 
vlerësimit për secilin nga kurset e tyre. Ka një numër të burimeve të informacionit që mund 
të jenë në dispozicion për vlerësim. Këto  përfshijnë (cf. ibid):

Metodat e ndryshme janë në dispozicion për të mbledhur informatat nga këto burime, 
duke përfshirë pyetësorët, intervistat, ditarët/learning logs, diskutimet, komentet (të pa/
kërkuara), vëzhgimin, reagimet kthyese në uebfaqet dhe rezultatet e punës së studentit.

Në veçanti, në vlerësimin e cilësisë së përvo-
jave të mësimnxënies, nga studentët   mund 
të kërkohet për të dhënë mendimin e tyre për 
një varg çështjesh, duke përfshirë:

Studenti: Për informata mbi zbatimin dhe cilësinë e mësimdhënies; 

Leksionet dhe mësimdhënësit; 

Tekstet e përdorura;

Mjetet teknike në dispozicion; 

Ngarkesa e studentit; 

Aktivitetet e të mësuarit; 

Koha e përdorur nga  studenti për aktivitete të ndryshme; 

Vëzhguesit: Për përshkrimin e procesit të klasës; 

Shoqatat Profesionale: Për të dhënat krahasuese të lidhura me standardet e pranuara; 

Punëdhënësit: Për informatat lidhur me kënaqshmërinë me aftësitë e  të diplomuarve; 

Materialet e kursit: Për informata lidhur me planet mësimore dhe filozofinë; 

Të diplomuarit: Për perceptimet lidhur me rëndësinë e kursit në botën e punës, dhe 
 

Rezultatet e vlerësimit: Për më shumë informata  për të parë se a janë arritur rezultatet e të 
mësuarit.

TIPI
Derisa pyetësorët janë të dobishëm, 
ato nuk janë mënyra e vetme për 
të  marr reagime kthyese nga stu-
dentët; 
Pyetjet e thjeshta për studentët apo 
diskutime të hapura në klasë lidhur 
me përmbajtjen e kursit dhe meto-
dat mund të dëshmohet të jetë më e 
dobishme sesa pyetësorët; 
Mbledhja e reagimeve kthyese nga 
studentët duhet të ketë një qëllim 
të qartë - duke përfshirë përgjigjen   
për reagimet e tilla kthyese dhe 
ndjekjen e tyre. 
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It is important for teachers to choose the most appropriate strategy of evaluation for 
each of their courses. There are a number of sources of information which may be 
available for an evaluation. These include (cf. ibid):

Learners:qq  For information on implementation and teaching quality;

Observers:qq  For descriptions of class process;

Professional Associations:qq  For comparative data pegged to agreed standards;

Employers:qq  For information on satisfaction with graduate skills;

Course Materials:qq  For information on teaching plans and philosophies;

Graduates: qq For perceptions about relevance of the course to the world of 
work; and

Assessment Results:qq  For information on whether learning outcomes have 
been achieved.

Different methods are available to gather information from these sources, including 
questionnaires, interviews, learning logs/diaries, discussion, comments (un/solic-
ited), observation, feedback sections on web-pages and results of student work.

In particular, in assessing the quality of 
the learning experience, learners can be 
asked to give their opinion about a vari-
ety of matters, including:

Lectures and teachers;qq

Textbooks used;qq

Technical aids available;qq

Student workload;qq

Learning activities;qq

Time used by the learner for different activities;qq

TIP
While questionnaires are help-

ful, they are not the only way of 
obtaining student feedback;
simple questions to students or 
open class discussions of the course 
content and methods could prove 
to be more useful than question-
naires;
collecting feedback from students 
needs to have a clear purpose—
including reacting to such feedback 
and following it up.
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Course content and any overlap with other courses;qq

Perceptions regarding transferable skills attained;qq

Room for discussion available during the course or programme compo-qq
nent;

Adequacy of assessment methods used; andqq

Perceptions regarding whether intended learning outcomes have been at-qq
tained.

using inforMaTion Technology To enhance scl5.6 

As methods of teaching and learning de-
velop over time, so do the ways in which 
knowledge is imparted and the tools that 
students use to learn. This is attested in 
the rise of online and distance education 
and in the everyday day use of computers, 
the internet and online interactive spaces 
in teaching and learning as well as in the 
advanced information management sys-
tems that a large number of institutions 
use.

In applying scl, possible approaches as to the use of information technology include:

The use of e-mail (electronic mail) which enhances qq scl as an active rather 
than a passive medium, allowing for a combination of distance and on-cam-
pus learning in flexible mixtures and helping to build user feedback, staff 
monitoring and course revision in the process of running the course;

The use of (wireless) internet within the classroom which can improve col-qq
laboration and communication among classmates and teachers and make 
the class more active and interesting;

The use of internet outside the classroom, enabling learning to occur in plac-qq
es where it normally does not, extending information to places where it is 
not usually available, expanding the learning day and opening the learning 

TIP
it is important for teachers to 

be able to impart to students the 
need for an adequate balance in the 
use of internet resources outside 
the classroom—helping students 
to identify the hierarchy between 
different resources and to use them 
adequately in their learning process.

Përmbajtja e kursit dhe çfarëdo mbivendosje me kurset e tjera; 

Përdorimi i postës elektronike (e-mail), e cila rrit SCL-në si një medium aktiv 
se sa pasiv, duke mundësuar kombinimin e arsimit në distancë dhe në kampus 
me një përzierje fleksibile dhe duke ndihmuar për të ndërtuar reagimin kthyes të 
përdoruesit, monitorimin e stafit dhe rishikimin e kursit në procesin e mbajtjes 
së kursit; 

Përdorimi i internetit (pa tela) brenda në klasë që mund të përmirësojë bash-
këpunimin dhe komunikimin në mes të studentëve dhe mësimdhënësve dhe e 
bën klasën më aktive dhe interesante; 

Përdorimi i internetit jashtë klasës, duke bërë të mundur të mësuarit në ato vende 
ku normalisht nuk bëhet mësimi, duke i zgjeruar informatat në ato vende ku za-
konisht ato nuk janë në dispozicion, duke zgjeruar ditën e mësimit dhe hapjen e 
vendit për të mësuarit. 

Në zbatimin e SCL-së, qasjet e mundshme lidhur me përdorimin e teknologjisë informative 
përfshijnë:

Perceptimi lidhur me aftësitë e transferueshme  të arritura; 

Përshtatshmëria e metodave të vlerësimit të cilat janë përdorur; dhe 

Hapësira për diskutim në dispozicion gjatë kursit ose komponentit të pro-
gramit; 

Perceptimi lidhur me faktin nëse janë arritur rezultatet e synuara të të mësuarit. 

5.7  PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE PËR TË   
                RRITUR SCL-në

TIPI
Është e rëndësishme për mësimd-
hënësit që të përçojnë tek studentët 
nevojën për një balancë adekuate në 
përdorimin e burimeve të internetit 
jashtë klasës - duke iu ndihmuar stu-
dentëve të identifikojnë hierarkinë 
midis burimeve të ndryshme dhe për 
t’i përdorur ato në mënyrë adekuate në 
procesin e tyre të të mësuarit.

Derisa metodat e mësimdhënies dhe të 
mësimnxënies  zhvillohen me kalimin e 
kohës, po ashtu zhvillohen edhe  mënyrat 
e transferimit të njohurisë dhe mjeteve të 
cilat përdoren nga studentët për të mësuar. 
Kjo është vërtetuar në rritjen e arsimit në in-
ternet (online) dhe në distancë dhe në për-
dorimin e përditshëm të kompjuterëve,  in-
ternetit dhe hapësirave interaktive online të 
mësimdhënies dhe të mësimnxënies, si dhe 
në sistemet e avancuara të menaxhimit të in-
formatave të cilat përdoren nga një numër i 
madh i institucioneve.
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place. It helps students find information from a variety of sources, adapting 
to their personal learning styles and supporting critical thinking.

The infrastructure necessary for students 
to engage in some form of interaction 
with teachers, study groups and librar-
ians, leading to the mastery of subject 
content, includes all forms of media, 
whether digitised, print or multimedia. 
Information Technology therefore can 
be of use both inside the classroom to 
help teachers in creating an interactive 
classroom environment, as well as outside the classroom, in order to enhance stu-
dents’ learning processes and complement what is learnt in a classroom setting. This 
can empower students to access information and analyse it critically in their own time 
and space. It can also prove to be a highly useful component in designing professional 
development programmes.

TIP
it is important that teachers 

use iT tools in the classroom in such 
a way that is truly interactive and 
not simply passive. e.g. the use of 
power-point presentations can risk 
being a passive tool if not used 
adequately.

Kjo iu ndihmon studentëve të gjejnë informata nga një shumëllojshmëri bu-
rimesh, duke i përshtatur ato me stilet e tyre personale të të mësuarit dhe 
mbështetjen e mendimit kritik.

Infrastruktura e nevojshme për studentët 
që të angazhohen në disa forma të ndërvep-
rimit me mësimdhënësit, grupet e studimit 
dhe bibliotekarët, duke çuar në  zotërimin e 
përmbajtjes së lëndës, përfshi të gjitha format 
e mediave, qoftë të digjitalizuara, të shtypura 
apo multimedia. Teknologjia Informative për 
këtë arsye mund të jetë e dobishme si brenda 
klasës për të ndihmuar mësimdhënësit në 
krijimin e një mjedisi interaktiv në klasë, si 
dhe jashtë klasës, në mënyrë që të përmirëso-
hen proceset e të mësuarit nga studentët dhe të plotësojë atë që është mësuar në klasë. Kjo 
mund të fuqizojë studentët për qasje në informata dhe t’i analizojnë ato në mënyrë kritike në 
kohën dhe hapësirën e tyre. Gjithashtu  kjo mund të jetë një komponent shumë i dobishëm 
në projektimin e programeve të zhvillimit profesional.

TIPI
Është e rëndësishme që mësimdhë-
nësit të përdorin metodat e TI-së në 
klasë në mënyrë të plotë interaktive 
dhe jo thjesht pasive. P.sh.  përdorimi 
i prezantimeve në programin Power-
Point  mund të rrezikojë të qenurit një 
mjet pasiv në qoftë se nuk përdoret në 
mënyrë adekuate.
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place. It helps students find information from a variety of sources, adapting 
to their personal learning styles and supporting critical thinking.

The infrastructure necessary for students 
to engage in some form of interaction 
with teachers, study groups and librar-
ians, leading to the mastery of subject 
content, includes all forms of media, 
whether digitised, print or multimedia. 
Information Technology therefore can 
be of use both inside the classroom to 
help teachers in creating an interactive 
classroom environment, as well as outside the classroom, in order to enhance stu-
dents’ learning processes and complement what is learnt in a classroom setting. This 
can empower students to access information and analyse it critically in their own time 
and space. It can also prove to be a highly useful component in designing professional 
development programmes.

TIP
it is important that teachers 

use iT tools in the classroom in such 
a way that is truly interactive and 
not simply passive. e.g. the use of 
power-point presentations can risk 
being a passive tool if not used 
adequately.
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iMPleMenTaTion By insTiTuTions6 

inTroducTion6.1 

The concept of scl extends far beyond the classroom, making it pertinent to examine 
how scl can be implemented in practice in terms of a wider institutional approach, 
with the aim of creating powerful learning environments in the philosophical, peda-

gogical, practical, organisational and infrastructural sense. In this 
respect, the role of higher education institutions is to stimulate the 
scl approach by providing the right environment in which scl can 
be nurtured over time. In implementing scl, the principles men-
tioned in the Chapter 1 need to be kept in mind. In particular both 
the subjectivity of scl as well as the diversity between different 
institutions is key to understanding that there is no one-size-fits-all 

method to implementing scl, particularly at the institutional level. A variety of areas 
are examined below in relation to what can be done, rather than what should be done, 
in the form of a portrayal of good practice in the implementation of scl. In particular, 
it is important to keep in mind that while we may be completely unaware of any scl 
practice in our institutions this does not mean that scl is not present within the daily 
work of academics.

curriculuM design and The use of learning 6.2 
ouTcoMes

One of the key foci of any given institution is curriculum design, as the main cog 
around which the teaching mission of any institution is centred. Curricular design is 
central both to the organisation of learning and to the methods by which teaching can 
take place in order to enhance learning. It is important to keep in mind, at all times, 
that scl incorporates the idea that students have a choice in what to study and how to 
study. The use of credits (in Europe primarily by means of the European Credit Trans-
fer System—ects—across the European Higher Education Area) and by means of 
modularisation provide an institutional structure that allows students an element of 
choice in what to study.

A growing practice in course design is that of writing learning outcomes focusing on 
what the student will be able to do, rather than on the content being covered by the 

»I never teach my pupils; 
I only attempt to provide 
the conditions in which 
they can learn.«

einstein

6. ZBATIMI NGA INSTITUCIONET

6.1 HYRJE

6.2      HARTIMI I KURRIKULËS DHE  PËRDORIMI I REZULTATEVE TË TË  
            MËSUARIT

Koncepti i SCL-së shtrihet përtej klasës, duke e bërë të paevitueshme shqyrtimin se si 
mund të zbatohet SCL-ja në praktikë në aspektin e një qasjeje më të gjerë institucionale, 
me qëllim të krijimit të mjediseve të fuqishme për të mësuarit në kuptimin  filozofik, peda-

gogjik, praktik, organizativ dhe infrastrukturor. Në këtë drejtim, roli i 
institucioneve të arsimit të lartë është për të stimuluar  qasjen e SCL-së 
duke siguruar  ambient adekuat në të cilin SCL-ja mund të gjejë aplikim 
me kalimin e kohës. Në zbatimin e SCL-së duhet të merren parasysh pa-
rimet e përmendura në Kapitullin 1. Në veçanti si  subjektiviteti i SCL-
së po ashtu edhe diversiteti ndërmjet institucioneve të ndryshme janë 
pika kyçe  për të kuptuar se nuk ka metodë universale për zbatimin e 
SCL-së, veçanërisht në nivel institucional. Më  poshtë është  shqyrtuar 

një shumëllojshmëri e fushave në lidhje me atë se çfarë mund të bëhet, në vend se çfarë 
duhet të bëhet, në formën e një portretizimi të praktikës së mirë për zbatimin e SCL-së. Në 
veçanti, është e rëndësishme ta keni parasysh se përderisa ne mund të jemi plotësisht në 
pavetëdijshëm  lidhur me çfarëdo praktike të SCL-së në institucionet tona, kjo nuk do të 
thotë se SCL nuk është e pranishme në punën e përditshme të akademikëve.

Unë kurrë nuk i mësoj nxë-
nësit e mi;  unë vetëm bëj 
përpjekje të sigurojë kush-
tet në të cilat ata mund të 
mësojnë                   
                                    Ajnshtajni

Një nga fokuset kryesore të çfarëdo institucioni të caktuar është hartimi i programit mësi-
mor (kurrikulës), si hallkë kryesore  rreth të cilave  përqendrohet misioni i çdo institucioni. 
Hartimi i kurrikulës është çështje themelore për organizimin e të mësuarit dhe metodat e 
mësimdhënies në mënyrë që të rritet niveli i të mësuarit. Është me rëndësi që ta mbani në 
mend, gjatë gjithë kohës, që SCL-ja përfshin idenë se studentët kanë mundësi të  zgjedhin 
se çfarë duan të studiojnë dhe si do të studiojnë. Përdorimi i krediteve (në Evropë kryesisht 
me anë të Sistemit Evropian të Transferimit të Krediteve - ECTS - në Hapësirën Evropiane 
të Arsimit të Lartë) dhe përdorim i moduleve ofrojnë një strukturë institucionale e cila iu 
mundëson studentëve një element të zgjedhjes se çfarë dëshirojnë   të studiojnë. 

Një praktikë në rritje e sipër në hartimin e lëndës (kursit) është hartimi i rezultateve të 
të mësuarit duke u fokusuar në atë që studenti do të jetë në gjendje ta bëjë, në vend se në 
përmbajtjen që mbulohet nga mësimdhënësi.
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teacher. This practice is an indication of the move towards scl in curricula and helps 
to shift the emphasis onto the learner. This is an emphasis on process and competence, 
rather than on subject content.

An institutional policy for the identification, use and communication of learning outcomes 
by all teachers and across all courses is beneficial to the institution 
as it helps to ensure that there is a focus on the needs of students 
across all courses at the early stage of curriculum design, thus ho-
listically enhancing the institution’s teaching mission. Additionally, 
it is important for learning outcomes to be specifically assessed and that 
feedback is provided to students in a way that shows students the im-
portance of the learning process undertaken by them.

It is be helpful for institutions to set a structure in which learning 
outcomes are written. One way of doing so is by setting up a frame-
work in which the knowledge, skills and competences to be acquired 
by the end of any given course are made explicit. In this respect:

›Knowledge‹qq  refers to subject content, such as mathematical formulae, 
chemical reactions, historical events, theories, models in existence, etc.

›Skills‹qq  refers to abilities, such as interview skills, team-leadership skills, 
etc.; and

›Competences‹qq  refers to the thought processes involved in deploying skills 
such as critical thinking, active listening, a proactive attitude towards learn-
ing, respect for the opinion of others, etc.

Learning outcomes statements are typi-
cally characterised by the use of active 
verbs expressing knowledge, compre-
hension, application, analysis, synthe-
sis, evaluation and the like. It is im-
portant for learning outcomes to be 
written in a way that describes what 
the student will be able to do and will 
know as a result of their experiences, 
while enabling learning to be assessed. 
According the ECTS Guide (European 
Commission, 2009) two approaches exist 

students’ work needs 
to show how well 
students go about 
processes such as criti-
quing what they read, 
making models, solving 
problems, writing 
academically, applying 
principles and thinking 
about concepts.

Learning Outcomes
enable students to understand qq
what is expected of them and 
what they have achieved;
are to define the essential mate-qq
rial (core) in a unit or module;
should define the totality of the qq
material that the learner will 
know or be able to do on com-
pleting the unit; and
define what can be assessed by qq
whatever means.

Mundësi për studentët që të kuptojnë 
se çfarë pritet prej tyre dhe çfarë kanë 
arritur; 

Duhet të përcaktojë tërësinë e materialit 
që  duhet ta dinë studentët ose të jenë 
në gjendje ta bëjnë atë pas plotësimi të 
njësisë; dhe 

Shërbejnë për të përcaktuar materialin 
thelbësor (bazë) në një njësi ose modul; 

Përcaktimi se çfarë mund të vlerësohet 
me çfarëdo mjeti. 

Rezultatet e të mësuarit

Kjo praktikë është një tregues i  lëvizjes drejt SCL-së në programet mësimore dhe ndihmon 
për të zhvendosur  theksin mbi studentin. Ky është një theks mbi procesin dhe kompetencat, 
në vend se në përmbajtjen e lëndës.

Deklaratat lidhur me rezultatet e të mësu-
arit karakterizohen zakonisht nga përdorimi 
i foljeve aktive duke  shprehur njohuri, të 
kuptuarit, zbatimin, analizën, sintezën, 
vlerësimin, dhe të ngjashme. Është e rëndë-
sishme që të hartohen rezultatet e të mësuarit 
në atë mënyrë që përshkruan se çfarë do të 
jetë në gjendje të bëjë studenti dhe do të dijë 
si rezultat i përvojave të tyre, duke bërë të 
mundur vlerësimin e të mësuarit. Sipas Ud-
hëzimit të ECTS-së (Komisioni Evropian, 
2009) ekzistojnë dy qasje në lidhje me

Njohuritë’ i referohen përmbajtjes së lëndës, të tilla si formulat matematikore, reak-
sionet kimike, ngjarjet historike, teoritë, modelet e ekzistencës, etj.

‘Aftësitë’ iu referohen mundësive, të tilla si aftësitë e intervistës, aftësi për lidership- 
ekip, etj; dhe

‘Kompetencat’ i referohen proceset të ideve të përfshira në vendosjen e aftësive të tilla 
si mendimi kritik, të dëgjuarit aktiv, një qëndrim proaktiv ndaj të mësuarit, respekti 
për mendimin e të tjerëve, etj.

Një politikë institucionale për identifikimin, përdorimin dhe komunikimin e rezultateve 
të të mësuarit nga të gjithë mësimdhënësit dhe në të gjitha kurset është e 
dobishme për  institucionin sepse  ajo ndihmon për t’u siguruar se fokusi 
është në nevojat e studentëve në të gjitha kurset në fazën e hershme të 
hartimit të kurrikulës, duke rritur kështu në mënyrë holistike misionin 
e mësimdhënies  në institucion. Përveç kësaj, është e rëndësishme për 
rezultatet e të mësuarit që të vlerësohen në mënyrë specifike dhe se re-
agimet kthyese do t’iu ofrohen studentëve në një mënyrë që iu dëshmon 
studentëve  rëndësinë e procesit të mësimit të ndërmarrë nga ana e tyre. 
Do të jetë e dobishme për institucionet që të krijojnë një strukturë  në të 
cilën janë të hartuara  rezultatet e të mësuarit. Një mënyrë për ta bërë këtë 
është duke krijuar një kornizë në të cilin, njohuritë, aftësitë dhe kompe-
tencat që do të ndërmerren deri në fund të çdo kursi të caktuar bëhen të 
qarta. Në këtë drejtim:

Puna e studentëve duhet 
të tregojë se sa janë të 
suksesshëm studentët 
në proceset e tilla si kri-
tikat të cilat i lexojnë 
ata, bërja e modeleve, 
zgjidhja e problemeve, 
shkrimi akademik, zba-
timi i parimeve dhe të 
menduarit në lidhje me 
konceptet.
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teacher. This practice is an indication of the move towards scl in curricula and helps 
to shift the emphasis onto the learner. This is an emphasis on process and competence, 
rather than on subject content.

An institutional policy for the identification, use and communication of learning outcomes 
by all teachers and across all courses is beneficial to the institution 
as it helps to ensure that there is a focus on the needs of students 
across all courses at the early stage of curriculum design, thus ho-
listically enhancing the institution’s teaching mission. Additionally, 
it is important for learning outcomes to be specifically assessed and that 
feedback is provided to students in a way that shows students the im-
portance of the learning process undertaken by them.

It is be helpful for institutions to set a structure in which learning 
outcomes are written. One way of doing so is by setting up a frame-
work in which the knowledge, skills and competences to be acquired 
by the end of any given course are made explicit. In this respect:

›Knowledge‹qq  refers to subject content, such as mathematical formulae, 
chemical reactions, historical events, theories, models in existence, etc.

›Skills‹qq  refers to abilities, such as interview skills, team-leadership skills, 
etc.; and

›Competences‹qq  refers to the thought processes involved in deploying skills 
such as critical thinking, active listening, a proactive attitude towards learn-
ing, respect for the opinion of others, etc.

Learning outcomes statements are typi-
cally characterised by the use of active 
verbs expressing knowledge, compre-
hension, application, analysis, synthe-
sis, evaluation and the like. It is im-
portant for learning outcomes to be 
written in a way that describes what 
the student will be able to do and will 
know as a result of their experiences, 
while enabling learning to be assessed. 
According the ECTS Guide (European 
Commission, 2009) two approaches exist 

students’ work needs 
to show how well 
students go about 
processes such as criti-
quing what they read, 
making models, solving 
problems, writing 
academically, applying 
principles and thinking 
about concepts.

Learning Outcomes
enable students to understand qq
what is expected of them and 
what they have achieved;
are to define the essential mate-qq
rial (core) in a unit or module;
should define the totality of the qq
material that the learner will 
know or be able to do on com-
pleting the unit; and
define what can be assessed by qq
whatever means.
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with respect to incorporating assessment 
into learning outcomes, these being:

By writing learning outcomes as qq
threshold statements, showing the 
minimum requirements to obtain 
a pass; or

By writing learning outcomes as qq
reference points describing the 
typical expected level of achieve-
ment of successful learners.

Statements of learning outcomes should 
therefore always be accompanied by 
clear and appropriate assessment crite-
ria for the successful completion of a course or other programme component, which 
make it possible to ascertain whether the learner has acquired the desired knowledge, 
skills and competences. In addition, they should also clearly indicate which approach, 
from the above two, is being used.

Example 1: A First Year Level/10 
Credit Unit in Biological Chemistry
on completion of the course the 
learner will be able to:

give examples of biocatalysis;qq
give examples of chemical nomen-qq
clature in complicated structures;
identify organic reactions in bio-qq
chemical systems;
interpret the mechanisms in natural qq
polymerisation; and
associate biological reactivity with qq
structure.

Example 2: Similar Course, Second 
Year Level
on completion of the course the 
learner will be able to:

Applyqq  chemical nomenclature to 
complicated structures;
Classifyqq  organic reactions in bio-
chemical systems;
Distinguishqq  the mechanisms in natu-
ral polymerisation; and
Deduceqq  biological reactivity from 
structure.

Note: The change in the use of verbs indi-
cates that the second year course credits 
correspond to more advanced outcomes 
than the course at first year level.

TIP
Writing learning outcomes:

learning outcomes should be clear, 
positive, ›can do‹ statements and 
should:

contain a single verb; q
contain verbs that are active and  q
unambiguous;
contain verbs which are used to  q
encourage deeper understand-
ing by students. These include 
reflect, hypothesise, relate, argue, 
theorise, explain, analyse.

The number of learning outcomes 
should be limited!

Source: Presentation by George Francis; t4scl Launch Conference, Romania; May 2010

Me përfundimin e  Kursit  studenti do 
të jetë në gjendje të:

Jep shembuj të biokatalizës; 
Jep shembuj të nomenklaturës ki-
mike në strukturat e komplikuara; 

Aplikoj nomenklatura kimike të 
strukturave të komplikuara; 
Klasifikoj  reaksionet organike në 
sistemet biokimike; 
Të dallojë mekanizmat në polim-
erizimin natyror, dhe 
Të nxjerr një përfundim të reaktiv-
itetit biologjik nga struktura.

Shënim:  Ndryshimi në përdorimin e 
foljeve tregon se  kreditetet e kursit të 
vitit të e dytë  korrespondojnë me rezul-
tatet më të avancuara se sa kursi në nivel 
të vitit të parë.

Burimi: Prezantim nga George FrancisKonferenca e lansimit të T4SCL, Rumani, Maj 2010

Identifikojë  reaksionet organike në 
sistemet biokimike; 
Interpretojë  mekanizmat në polim-
erizimin natyrore, dhe 
Shoqërojë reaktivitetin biologjike 
me strukturën.

Me përfundimin e  Kursit  studenti do 
të jetë në gjendje të:

Shembulli 1: Nivel i vitit të parë/10 
Njësi të krediteve në Kiminë Biologjike 

Shembulli 2: Kursi i ngjashëm, niveli i 
vitit të dytë

inkorporimin e vlerësimit në rezultatet e të 
mësuarit, si vijon:

Duke hartuar rezultatet e të mësuarit  
si deklarata bazë, duke treguar kërke-
sat minimale për të marrë një notë 
kaluese, ose 

Duke hartuar rezultatet e të mësu-
arit  si pika referimi që përshkruajnë 
nivelin e pritur tipik  të arritjeve të 
studentëve të suksesshëm.

Deklaratat e rezultateve të të mësuarit për 
këtë arsye duhet të shoqërohen gjithmonë 
me kriteret e  qarta dhe të përshtatshme të 
vlerësimit për  përfundimin e suksesshëm të 
një kursi apo komponenti tjetër të programit, të cilat bëjnë të mundur që të përcaktohet 
nëse studenti ka fituar  njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e dëshiruara. Përveç kësaj, ata 
duhet të tregojnë qartë se cila qasje, nga të dy më lart, është përdorur.

TIPI
              Këshilla për hartimin e rezultateve 
të të mësuarit 
Rezultatet e të mësuarit duhet të jenë të 
qarta, pozitive, deklarata ‘se unë mund 
ta bëjë këtë’ dhe duhet ta bëjë: 
- Të përmbajnë një folje të vetme; 
- Të përmbajnë folje të cilat janë aktive 
dhe të qarta; 
- Të përmbajnë folje të cilat janë për-
dorur për të inkurajuar të kuptuarit më 
të thellë nga studentët. Këto përfshi-
jnë: reflektimin,  hipotezat, ndërlidhjen, 
argumentimin,  teorinë, shpjegimin,  
analizën.
Këshillë! Numri i rezultateve të të mësu-
arit  duhet të kufizohet!
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inTernal QualiTy PrograMMe eValuaTion of 6.3 
assessMenT PracTise

Within internal programme quality evaluation, at system level, the institution needs 
to ensure that there is a strong focus on the quality of assessment practices, with impor-

tance being given to the achieved learning outcomes of the student 
when compared to the intended learning outcomes as written at the 
point of curricular design. While the choice of student assessment 
methods is a key component of the considerations to be made by the 
teacher in applying the scl approach, as seen above, it is also a cen-
tral aspect of learning outcomes designed for a given course or pro-
gramme component.

At the institutional level, in view of the need to interlink learning outcomes and assess-
ment, it is useful to keep the following considerations in mind:

Assessment must be aimed at showing achievement of specific learning out-qq
comes;

Assessment should be undertaken within a holistic framework that does not qq
override the achievement of other, non-explicit outcomes;

Assessment should be designed to ensure that appropriate links are made qq
between the assessment of a course or programme component and the over-
all learning outcomes of the programme; and

Emphasis needs to be placed on the careful use of assessment methods, in qq
particular in terms of their validity and reliability.

The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area (esg) (ENQA, 2005) adopted by Ministers responsible for Higher Education un-
der the auspices of the Bologna Process in 2005 are very explicit with respect to the 
need for published procedures which are to be applied consistently.

The esg (Standard 1.3) are useful to support institutions’ efforts to assure the quality 
of their assessment processes. In this respect, the esg refer to the need for student as-
sessment procedures to:

Be designed to measure the achievement of the intended learning outcomes qq
and other programme objectives;

students should be as-
sessed using published 
criteria, regulations and 
procedures which are 
applied consistently. 
esg

6.3 VLERËSIMI I CILËSISË SË BRENDSHME TË PROGRAMIT TË  
              PRAKTIKAVE TË VLERËSIMIT

Në nivel institucional, në aspektin e nevojës për të ndërlidhur rezultatet e të mësuarit dhe 
vlerësimit, është e dobishme të merren parasysh pikat e mëposhtme:

Standardet dhe Udhëzimet për Sigurimin e Cilësisë në Zonën Evropiane të Arsimit të 
Lartë (ESG) (ENQA, 2005), të miratuara nga Ministrat përgjegjës për Arsimin e Lartë 
nën patronazhin e Procesit të Bolonjës në vitin 2005, janë shumë të qarta në lidhje me 
nevojën për procedurat  e publikuara të cilat duhet të zbatohen në mënyrë konsistente. 
 
ESG-të (Standardi 1.3) janë të dobishme për të mbështetur përpjekjet e institucioneve 
për të siguruar cilësinë e proceseve të tyre të vlerësimit. Në këtë drejtim,  ESG i referohet 
nevojës për procedura të vlerësimit të studentëve që:

Vlerësimi duhet të ketë synim të tregojë arritjet e rezultateve specifike të të më-
suarit; 

Duhet të jenë të hartuara për të matur arritjen e  rezultateve të synuara të  mësim-
nxënies dhe objektivave të tjera të programit; 

Vlerësimi duhet të bëhet brenda një kornize tërësore që nuk shkel arritjet e tjera, 
rezultate jo –eksplicite; 

Theksi duhet të vendoset për përdorimin e kujdesshëm të metodave të vlerësimit, 
në veçanti në drejtim të vlefshmërisë dhe besueshmërisë së tyre. 

Vlerësimi duhet të jetë i projektuar për të siguruar që lidhjet e duhura janë bërë 
në mes të vlerësimit të një kursi apo komponenti të programit dhe  rezultateve të 
përgjithshme të të mësuarit të programit, dhe 

Studentët duhet të vlerë-
sohen duke përdorur krit-
eret e publikuara, rregul-
loret dhe procedurat të 
cilat zbatohen në vazhdi-
mësi.

Në kuadër të vlerësimit të cilësisë së programit të brendshëm, në nivel sistemi, institucioni 
duhet të sigurojë se ekziston një fokusim i fuqishëm në cilësinë e praktikave të vlerësimit, 

me rëndësinë kushtuar rezultateve të arritura të të mësuarit nga ana e stu-
dentit, kur krahasohen me rezultatet e synuara të mësimit ashtu siç janë 
hartuar në kohën e dizajnimit të kurrikulës. Ndërsa zgjedhja e metodave 
të vlerësimit të studentëve është një komponent kyç që duhet të merret 
parasysh nga mësimdhënësi në zbatimin e qasjes së SCL-së, siç shihet më 
sipër, ajo është gjithashtu një aspekt qendror i rezultateve të të mësuarit  
të dizajnuara për një kurs të caktuar ose komponentë të programit.
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inTernal QualiTy PrograMMe eValuaTion of 6.3 
assessMenT PracTise

Within internal programme quality evaluation, at system level, the institution needs 
to ensure that there is a strong focus on the quality of assessment practices, with impor-

tance being given to the achieved learning outcomes of the student 
when compared to the intended learning outcomes as written at the 
point of curricular design. While the choice of student assessment 
methods is a key component of the considerations to be made by the 
teacher in applying the scl approach, as seen above, it is also a cen-
tral aspect of learning outcomes designed for a given course or pro-
gramme component.

At the institutional level, in view of the need to interlink learning outcomes and assess-
ment, it is useful to keep the following considerations in mind:

Assessment must be aimed at showing achievement of specific learning out-qq
comes;

Assessment should be undertaken within a holistic framework that does not qq
override the achievement of other, non-explicit outcomes;

Assessment should be designed to ensure that appropriate links are made qq
between the assessment of a course or programme component and the over-
all learning outcomes of the programme; and

Emphasis needs to be placed on the careful use of assessment methods, in qq
particular in terms of their validity and reliability.

The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area (esg) (ENQA, 2005) adopted by Ministers responsible for Higher Education un-
der the auspices of the Bologna Process in 2005 are very explicit with respect to the 
need for published procedures which are to be applied consistently.

The esg (Standard 1.3) are useful to support institutions’ efforts to assure the quality 
of their assessment processes. In this respect, the esg refer to the need for student as-
sessment procedures to:

Be designed to measure the achievement of the intended learning outcomes qq
and other programme objectives;

students should be as-
sessed using published 
criteria, regulations and 
procedures which are 
applied consistently. 
esg
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Be appropriate for their purpose, whether diagnostic, formative or summa-qq
tive;

Have clear and published criteria for marking;qq

Be undertaken by people who understand the role of assessment in the pro-qq
gression of students towards the achievement of the knowledge and skills 
associated with their intended qualification;

Where possible, not rely on the judgments of single examiners;qq

Take into account all the possible consequences of examination regula-qq
tions;

Comparability 
and Consistency

employing assessment strategies and procedures which:
focus on learning outcomes;
are applied equitably and constituently across disciplines and 
the institution; and
allow for comparability.

Accountability
all individuals and committees involved in assessment need 
to be aware of, and act in accordance with, their specific and 
identifiable responsibilities.

Transparency

This involves the following components:
Making the assessment strategy used for a programme clear 
and easily available to all staff and students involved;
informing students on the form and extent of assessment 
they will be subject to and what will be expected of them; 
and
Making the criteria used available to all staff and students in-
volved and relevant to the programme’s learning outcomes.

Involvement

all staff involved in the delivery of a programme or its parts 
need to be involved in the design and implementation of the 
overall assessment strategy and students must have the op-
portunity to offer their views on the amount and type of as-
sessments they undertake and whether they are regarded as 
both ›fair‹ and ›effective‹ measures of their learning and abil-
ities.

Principles to Ensure the Quality of Student Assessment
source: enQa, 2009

Të jenë të përshtatshme për qëllimin e tyre, qofshin diagnostike, formative ose 
përmbledhëse; 

Të merren parasysh të gjitha  pasojat e mundshme të rregulloreve të provimit;

Të kenë kritere të qarta dhe të publikuara për notim; 

Aty ku është e mundur, të mos mbështeten në gjykimet e ekzaminerëve të vetëm; 

Të ndërmerren nga ata që e kuptojnë rolin e vlerësimit në përparimin e stu-
dentëve drejt arritjes së  njohurive dhe shkathtësive të lidhura me kualifikimin 
e tyre të synuar; 

Krahasueshmëria 
dhe 
konsistenca 

Aplikimi i strategjive të vlerësimit dhe procedurave të cilat:
Fokusohen në rezultatet e të mësuarit; 
Aplikohen në mënyrë të barabartë dhe në përputhshmëri përg-
jatë tërë disiplinave dhe institucionit; dhe 
Lejojnë krahasueshmërinë.

I gjithë stafi i përfshirë në  realizimin e një programi ose pjesëve 
të tij duhet të përfshihet në hartimin dhe zbatimin e strategjisë së 
vlerësimit të përgjithshëm dhe studentët duhet të kenë mundësi 
që të ofrojnë pikëpamjet e tyre mbi sasinë dhe llojin e vlerësimeve 
që ata i ndërmarrin përsipër dhe nëse ato konsiderohen si masa 
të ‘drejta’ dhe ‘efektive’ të të mësuarit dhe aftësive të tyre.

Kjo përfshin komponentët e mëposhtëm:
Përgatitjen e  strategjisë së vlerësimit që përdoret për një pro-
gram të qartë dhe lehtësisht të disponueshëm për tërë stafin dhe 
studentët e përfshirë; 
Informimi i studentëve lidhur  me formën dhe masën e vlerësimit 
të cilit  ata do t’i nënshtrohen dhe çfarë do të pritet prej tyre; dhe 
Kriteret e përdorura të vihen në dispozicion për të gjithë stafin 
dhe studentët e përfshirë dhe relevante për rezultatet e mësim-
nxënies së programit.

Të gjithë individët dhe komisionet e përfshira në vlerësim duhet të 
jenë të vetëdijshëm dhe të veprojnë në përputhje me përgjegjësitë 
e tyre specifike dhe të identifikueshme.

Transparenca

Përfshirja 

Llogaridhënia 

Parimet për të siguruar cilësinë e vlerësimit të studentëve 
Burimi: ENQA, 2009
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Be subjected to clear regulations covering student absence, illness and other qq
mitigating circumstances;

Be conducted securely in accordance with the institution’s stated proce-qq
dures; and

Be subjected to administrative verification checks to ensure the accuracy of qq
their implementation.

It is recommended that institutions, in implementing assessment practices, ensure 
that these are:

Carefully designed and proportionate;qq

Reviewed on a regular basis, including feedback from students;qq

An integral part of, and a contributor to, the teaching process;qq

Focused on identified learning outcomes;qq

Based on objective criteria made available to all staff and students involved; qq
and

Subject to quality assurance at programme and institutional levels.qq

The table below outlines four overarching principles which are recommended for con-
sideration by institutions in their efforts to assure the quality of student assessment.

Particularly in relation to accountability and comparability, at the in-
stitutional level, it is important that faculty-level reports are reviewed 
against reports of the institution’s external examiners where these are 
available or against other institutional or national indicators.

It is paramount that institutions undertake reviews of assessment 
practices in order to ensure that the impact of learning environments 
is recognised. This is particularly pertinent in trying to implement the 

scl approach, being that the choice of mode of assessment can directly reflect whether 
the learning approach is one that is more student- or more teacher-centred. Indeed, 
quality assurance at the programme level, with a focus on assessment, provides valu-
able information for institutions about the effectiveness of learner support.

a clear understanding 
of the terms assess-
ment, standards and 
quality and learning 
outcomes needs to be 
present within a given 
institution.

T’iu nënshtrohen rregullave të qarta që mbulojnë mungesën e studentëve, 
sëmundjet dhe rrethana të tjera lehtësuese; 

Të kryhen në mënyrë të sigurt në pajtim me procedurat e deklaruara të institu-
cionit; dhe 

T’iu nënshtrohen kontrolleve të verifikimit administrativ për të siguruar saktës-
inë e zbatimit të tyre.

Hartuar  me kujdes dhe janë proporcionale; 

Rishikuar në baza të rregullta, duke përfshirë edhe reagimet kthyese nga studentët;

Pjesë integrale dhe  kontribuues për procesin e mësimdhënies; 

Të fokusuara në rezultatet e identifikuara të të mësuarit; 

I nënshtrohen sigurimit të cilësisë në program dhe nivele institucionale.

Të bazuara në kritere objektive që janë në dispozicion për të gjithë stafin dhe studentët 
e përfshirë, dhe 

Rekomandohet që institucionet, në zbatimin e praktikave të vlerësimit, të sigurohen që 
këto janë:

Tabela e mëposhtme përmbledh katër parimet gjithëpërfshirëse të cilat janë të rekoman-
duara për shqyrtim nga ana e institucioneve në përpjekjet e tyre për të siguruar cilësinë e 
vlerësimit të studentëve.

Të kuptuarit e qartë të 
termave vlerësim,  stan-
darde,  cilësi dhe rezultate 
të të mësuarit duhet të 
jetë i pranishëm brenda 
një institucioni të caktuar

Veçanërisht në lidhje me llogaridhënien dhe krahasueshmërinë, në nivel 
institucional, është e rëndësishme që raportet në  nivel të fakultetit të ri-
shikohen kundrejt raporteve  të ekzaminerëve të jashtëm të institucionit 
ku këto janë në dispozicion ose kundrejt treguesve të tjerë institucionalë 
dhe kombëtarë.

Është e rëndësishme që institucionet të kryejnë rishikimet e praktikave 
të vlerësimit për të siguruar  pranimin e hapësirave të mësimit. Kjo veça-
nërisht është e lidhur me përpjekjet për të zbatuar  qasjen e  SCL-së, duke 

qenë se zgjedhja e mënyrës së vlerësimit mund të reflektojë  drejtpërdrejt nëse qasja e të 
mësuarit është më shumë me studentin në qendër apo me mësimdhënësin në qendër. Në 
të vërtetë, sigurimi i cilësisë në nivel programi, me fokus në vlerësim, ofron informata të 
vlefshme për institucionet lidhur me efektivitetin e përkrahjes së studentëve. 
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Be subjected to clear regulations covering student absence, illness and other qq
mitigating circumstances;

Be conducted securely in accordance with the institution’s stated proce-qq
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Be subjected to administrative verification checks to ensure the accuracy of qq
their implementation.

It is recommended that institutions, in implementing assessment practices, ensure 
that these are:

Carefully designed and proportionate;qq

Reviewed on a regular basis, including feedback from students;qq

An integral part of, and a contributor to, the teaching process;qq

Focused on identified learning outcomes;qq

Based on objective criteria made available to all staff and students involved; qq
and

Subject to quality assurance at programme and institutional levels.qq

The table below outlines four overarching principles which are recommended for con-
sideration by institutions in their efforts to assure the quality of student assessment.

Particularly in relation to accountability and comparability, at the in-
stitutional level, it is important that faculty-level reports are reviewed 
against reports of the institution’s external examiners where these are 
available or against other institutional or national indicators.

It is paramount that institutions undertake reviews of assessment 
practices in order to ensure that the impact of learning environments 
is recognised. This is particularly pertinent in trying to implement the 

scl approach, being that the choice of mode of assessment can directly reflect whether 
the learning approach is one that is more student- or more teacher-centred. Indeed, 
quality assurance at the programme level, with a focus on assessment, provides valu-
able information for institutions about the effectiveness of learner support.

a clear understanding 
of the terms assess-
ment, standards and 
quality and learning 
outcomes needs to be 
present within a given 
institution.
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ongoing Professional deVeloPMenT of acadeMic 6.4 
sTaff

The ongoing development of the scl approach within any given institution is largely 
determined by professional development of higher education teaching staff, as further 
examined in the following chapter of this toolkit. Teachers need guidance to enable 
them to actively use the concepts of scl in their own development or in course devel-
opment, which could further improve their teaching. Successful professional develop-
ment models use scl approaches in and of themselves in order to train teachers in 
higher education in using the scl approach. The philosophy and methods used in scl 
thus are to feature as a key aspect of the learning process for teaching staff, who, in a 
manner of learning by doing, are encouraged to develop their own scl approaches 
which are to be used in their own instruction. Such programmes of professional devel-
opment are to be used both with new teachers and with teachers who are more expe-
rienced, thus reinforcing the idea that scl is an approach which requires continuous 
change, effort, reflection and updating.

using inforMaTion sysTeMs To suPPorT scl6.5 

The out-of-classroom setting is of central importance in enhancing scl, which setting 
is largely dependent on the use of information systems and technologies. The use of 
information literacy technologies such as e-portals via which access to information 
is central in this respect as a measure to help learners to master content and extend 
their investigation, become more self-directed, and assume greater control over their 
own learning. It is the role of institutions to provide the infrastructure for such online 
learning spaces.

Technology-rich online environments which, in practice, serve as a physical space 
for student collaboration, discovery and innovation support the learning that takes 
place inside the classroom. In addition, they offer a number of virtual services by mak-
ing assistance, courses and resources available online and at all times. For learning 
to be extended beyond the physical confines of the classroom, and for such learning 
to continue to be student-centred, whether the learner is the presence of a teacher or 
otherwise, it is necessary to create an inviting out-of-classroom environment for active 
learning, growth and enrichment through student-focused research assistance, outreach to 
all students and innovative instructional services which enable students to work at their 
own pace.

Zhvillimi i vazhdueshëm i  qasjes SCL brenda çdo institucioni të caktuar përcaktohet 
kryesisht nga zhvillimi profesional i stafit ligjërues të arsimit të lartë, siç është shqyrtuar në 
kapitullin në vijim të këtij materiali. Mësimdhënësit kanë nevojë për udhëzime për t’u aftë-
suar që në mënyrë aktive të përdorin konceptet e SCL-së në zhvillimin e kursit të tyre, që 
më tutje  do të përmirësonte mësimdhënien e tyre. Modelet e suksesshme të zhvillimit pro-
fesional përdorin metodat e qasjes së SCL-së, në mënyrë që të trajnohen mësimdhënësit 
në arsimin e lartë për të përdorur qasjen e SCL-së. Filozofia dhe metodat e përdorura në 
SCL janë aspekt kyç i procesit të të mësuarit për stafin mësimor, të cilët, sipas qasjes duke 
bërë duke mësuar, inkurajohen që të zhvillojnë praktikat e SCL-së të cilat do të përdoren 
në mësimin e tyre. Programet e tilla të zhvillimit profesional duhet të përdoren me mësim-
dhënësit e rinj dhe me mësimdhënësit të cilët kanë më shumë përvojë, duke përforcuar 
idenë se SCL-ja është një qasje e cila kërkon ndryshim, përpjekje, reflektim dhe përditësim 
të vazhdueshëm.

Formati i mësimit jashtë  klasës është i një rëndësie qendrore për avancimin e SCL-së, 
ku ky format  varet kryesisht në përdorimin e sistemeve informative dhe teknologjive. 
Përdorimi i literaturës së teknologjisë informative siç janë e-portalet me anë të  cilave 
qasja në informata është qendrore në këtë drejtim si një masë për të ndihmuar studentët 
për të zotëruar përmbajtjen dhe për të zgjeruar hulumtimin e tyre,  bëhet më shumë 
vetë-drejtues, dhe të marrin më shumë kontroll mbi të mësuarit e tyre. Iu takon institu-
cioneve për të siguruar  infrastrukturën për hapësira të tilla për të mësuarit në internet.  
 
Hapësirat e pasura me teknologji  online të cilat, në praktikë, shërbejnë si një hapësirë fizike 
për bashkëpunimin e studentëve, zbulimin dhe inovacionin mbështesin procesin e të më-
suarit që ndodh brenda në klasë. Përveç kësaj, ato ofrojnë një numër shërbimesh virtuale 
duke bërë që, asistenca, kurset dhe burimet të jenë në dispozicion në internet gjatë tërë 
kohës. Në mënyrë që të mësuarit të shtrihet përtej kufijve fizikë të klasës, dhe që të mësu-
arit e tillë të vazhdojë të jetë me studentin  në qendër, nëse studenti është i pranishëm për 
mësimdhënësin ose e kundërta, është e nevojshme të krijohet një mjedis jashtë klasës për 
të mësuarit aktiv, rritjen dhe pasurimin nëpërmjet asistencës për hulumtime e fokusuar në 
studentët, duke arritur tek të gjithë studentët dhe shërbimet inovative mësimore të cilat iu 
mundësojnë studentëve të përparojnë sipas ritmit të tyre.

6.4 ZHVILLIMI I VAZHDUESHËM PROFESIONAL I STAFIT  
              AKADEMIK

6.5 PËRDORIMI I SISTEMEVE  INFORMATIVE PËR TË  
              MBËSHTETUR SCL
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The cenTral role of liBraries in scl6.6 

The above leads us to consider the crucial role of libraries in scl, as the main place 
where information is kept, accessed and disseminated. In this respect, libraries are 
expected to continuously adapt for them to maintain a central role within the teach-
ing and learning environment. Librarians are also expected to play various roles in 
furthering the aims of scl.

The role of libraries and librarians, via the use of technology, are part and parcel of the 
process of scl in four key areas, as follows:

Providing Information Resources:qq  In such a way that the library’s tradi-
tional role of selection, organisation, storage and retrieval of information 
becomes more crucial as such information needs to be made available in 
off-campus sites;

Fostering Partnerships and Collaboration:qq  In such a way that librarians 
collaborate more with personnel from other departments within their in-

stitution, including teachers, in planning curricula and lessons, 
as well as other staff employed to deliver the computing services 
within their institution. This is with the aim of enabling librar-
ians to help teaching staff in using technology in innovative 
ways across the curriculum, in selecting appropriate technology 
resources and in collaborating with the learning community 
to plan, design, implement and continually refine an effective 
student-centred technology plan. This is also aimed at enabling 
librarians to help students evaluate the sources available to them 
and to help computing staff understand students’ needs in the 
design and implementation of itc-based student support sys-
tems;

Dqq eveloping Students’ Information Literacy Skills together with Members 
of Teaching Staff: This is in order to ensure that students know when they 
need to find information, identify the information relevant to addressing 
their problem and find, evaluate, organise and use the information effective-
ly in addressing the problem they are faced with. For this purpose, librarians 
themselves need to be equipped with the skills to deal with diverse student 
needs and technological usage in order to maintain the principle of equal 
access to information; and

This particular use of 
technology, within the 
wider approach to scl, 
can help to improve 
the retention rate of 
students at a given 
institution, attesting to 
the idea that students 
consider an scl ap-
proach to be more 
worth their while.

Roli i mësipërm na shtyn që të shqyrtojmë rolin vendimtar të bibliotekave në SCL, si pika 
kryesore ku ruhen, qasen dhe shpërndahen informatat. Në këtë aspekt, nga bibliotekat pritet 
që  vazhdimisht të përshtatin rolin e tyre në mënyrë që të ruajnë  rolin qendror në kuadër të 
mjedisit të mësimdhënies dhe të mësimnxënies. Nga bibliotekarët gjithashtu pritet të luajnë 
role të ndryshme në avancimin e qëllimeve të SCL-së.

Roli i bibliotekave dhe i bibliotekarëve, nëpërmjet përdorimit të teknologjisë, është pjesë 
përbërëse e procesit të SCL-së në katër fusha kyçe, si më poshtë:

Sigurimi i burimeve të informatave: Në mënyrë të tillë ku roli tradicional i bib-
liotekës në përzgjedhjen, organizimin dhe ruajtjen, si dhe tërheqjen e informatave 
bëhet më i rëndësishëm pasi që informatat e tilla duhet të vihen në dispozicion në 
hapësirat jashtë  kampusit;

Zhvillimi i Aftësive të Studentëve për Literaturë  së bashku me stafin ligjërues: Kjo 
është një mënyrë për t’u siguruar se studentët e dinë se kur ata kanë nevojë të gjejnë  
informata, për të identifikuar informacionin e duhur për të adresuar problemin e tyre 
dhe për të gjetur, vlerësuar, organizuar dhe përdorur informatat  në mënyrë efek-
tive në adresimin e problemit më të cilin ata ballafaqohen. Për këtë qëllim, vetë bib-
liotekarët duhet të zotërojnë aftësi për t’u marrë me nevojat e ndryshme të studentëve 
dhe përdorimin  teknologjik, në mënyrë që të ruhet parimi i qasjes së barabartë në 
informata; dhe

6.6 ROLI QENDROR I BIBLIOTEKAVE NË SCL

Ky përdorim i veçantë i 
teknologjisë, në kuadër 
të qasjes më të gjerë të 
SCL-së, mund të ndih-
mojë për të përmirësuar 
normën e mbajtjes së 
studentëve në një in-
stitucion të caktuar, që 
dëshmon idenë se stu-
dentët e konsiderojnë 
qasjen e SCL-së të jetë 
me shumë vlerë për ta. 

Nxitja e partneriteteve dhe bashkëpunimi: Në mënyrë të tillë ku bibliotekarët 
bashkëpunojnë më shumë me personelin nga departamentet e tjera brenda in-

stitucionit të tyre, duke përfshirë mësimdhënësit, në planifikimin 
e kurrikulës dhe mësimeve, si dhe personelin tjetër të punësuar 
për të ofruar shërbimet e informatikë brenda institucionit të tyre. 
Kjo bëhet me qëllim që bibliotekarët të mund të ndihmojë stafin 
ligjërues në përdorimin e teknologjisë në mënyra inovative gjatë 
tërë programit, në përzgjedhjen e burimeve të përshtatshme të 
teknologjisë dhe në bashkëpunim me komunitetin mësimor për 
planifikimin, projektimin, zbatimin dhe përmirësimin e vazh-
dueshëm të planit efektiv të teknologjisë  me studentin në qendër. 
Kjo gjithashtu ka për qëllim që t’iu mundësojë  bibliotekarëve të 
ndihmojnë studentët që të vlerësojnë  burimet në dispozicion për 
ta dhe për të ndihmuar stafin e informatikës të kuptojë nevojat e 
studentëve në hartimin dhe zbatimin e sistemeve për përkrahjen e 
studentëve të bazuara në TIK. 
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librarians to help students evaluate the sources available to them 
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proach to be more 
worth their while.
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Developing Outreach Programmes:qq  In order to ensure that information can 
be accessed outside the physical walls of the library building, in order to be 
able to accommodate varied student and teacher needs.

Institutions therefore need to ensure that modern technologies are manipulated and 
used intelligently not only by teachers but also by librarians and all staff connected to 
the students’ learning environment in such a way so as to provide multiple places and 
spaces for learning for students with the highest possible degree of access to informa-
tion and of interaction with others.

ProMoTing a naTional Policy and culTure of scl6.7 

While the above focuses highly on creating the ideal environment for scl directly 
in relation to enabling learning on and off campus, promoting the scl approach at 
the institutional level also depends highly on the context in which a given institution 
operates. Thus beyond the physical or virtual walls of an institution, it is important 
for institutional leaders to garner the support of the organisations within their given 
country or region, which include political, educational, economic or social organisa-
tions. In this respect, institutions need to urge Ministries of education to take a leader-
ship role by emphasising a unified philosophy of education which is student-centred, 
with a view to solidifying a well-defined policy of scl.

It is therefore important to realise that, as a necessary condition, in any context and 
in any continental, historical or geographical setting, national or regional policy, which-
ever is the most applicable, is key. With this in mind, it must be cautioned that any 
student-centred approach needs to be clearly and simply articulated and mechanisms 
need to be in place to allow for every stakeholder in the educational process to be 
fully informed about the processes arising from such an educational approach. Thus, 
institutions need to develop, in line with a national or regional policy, as the case may 
be, a sense of belonging to the wider applicable policy on scl, if the application of the 
student-centred approach is to be applied with any measure of success, particularly in 
the quest to motivate students and to apply innovative methods to stimulate learning.

Institucionet për këtë arsye duhet të sigurojnë që teknologjitë moderne manipulohen dhe 
përdoren në mënyrë inteligjente jo vetëm nga mësimdhënësit, por edhe nga bibliotekarët 
dhe i gjithë stafi lidhur me hapësirat ku mësojnë studentët, në mënyrë të tillë që të sigurojnë 
vende të shumta dhe hapësira për mësim  për studentët me  shkallën më të lartë të mund-
shme të qasjes në informata dhe ndërveprimit me të tjerët.

Përderisa këto që u thanë më lartë fokusohen shumë  në krijimin e mjedisit ideal për SCL 
direkt në lidhje me të mësuarit duke bërë të mundur brenda dhe jashtë kampusit, promovi-
mi i qasjes SCL në nivel institucional gjithashtu varet shumë nga konteksti në të cilin operon 
një institucion i caktuar. Kështu përtej mureve fizike apo virtuale të një institucioni, është e 
rëndësishme për liderët institucional që të fitojnë mbështetjen e organizatave brenda vendit 
apo rajonit të tyre, të cilat përfshijnë organizatat politike, arsimore, ekonomike apo sociale. 
Në këtë aspekt, institucionet duhet të kërkojnë nga ministritë e arsimit që të marrin rolin 
udhëheqës duke theksuar një filozofi të unifikuar të arsimit e cila ka studentin në qendër, me 
qëllim që të konsolidohet një politikë e SCL-së e përcaktuar në mënyrë adekuate.

Prandaj është e rëndësishme të kuptohet se, si një kusht i domosdoshëm, në çdo kontekst 
dhe në çdo format kontinental, historik apo gjeografik, politika kombëtare ose rajonale, 
cilado që është  e zbatueshme, është kyçe. Duke pasur parasysh këtë, duhet pasur kujdes që 
çdo qasje me studentin  në qendër duhet të jetë e artikuluar qartë dhe thjesht, si dhe duhet 
të ekzistojnë mekanizmat për t’i mundësuar çdo hisedari në procesin edukativ të informo-
het plotësisht lidhur me proceset që rrjedhin nga qasja e tillë arsimore. Kështu, institucio-
net duhet të zhvillojnë, në përputhje me politikat kombëtare ose rajonale, sipas rastit, një 
ndjenjë të përkatësisë në  politikën e gjerë  të aplikueshme për qasjen e SCL-së, nëse apli-
kimi i qasjes me studentin në qendër do të shoqërohet me ndonjë masë të suksesit, sidomos 
në kërkim për të motivuar studentët dhe për të aplikuar metoda inovative për të stimuluar 
të mësuarit.

Zhvillimi i Programeve Gjithëpërfshirëse: Në mënyrë që të sigurohemi se informatat  
mund të arrihen edhe jashtë mureve fizike të ndërtesës së bibliotekës, në mënyrë që 
të jemi në gjendje për të akomoduar nevojat e ndryshme të studentëve dhe mësim-
dhënësve.

6.7 PROMOVIMI I  NJË POLITIKE KOMBËTARE DHE KULTURËS SË  
              SCL-SË
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MainTaining a culTure of scl7 

inTroducTion7.1 

As the need for regular and system review of assessment practices within a given in-
stitution attests, beyond any requirement of change or first-time implementation of 
a widespread institutional scl approach, scl is a culture that has to be maintained 
across an institution in an ongoing manner, so as to truly create an scl approach that 
is genuine, reflexive and open to development and improvement. scl implementation 
in an ongoing activity. Organisational reflection and development needs to take place 
constantly within each given institution with the members of its community in order 
for any scl system to remain sustainable.

conseQuences of an un-nurTured learning  7.2 
aPProach

An example of implementation of problem-based learning (pbl) at Maastricht Univer-
sity over a span of three decades (cf. Moust et al, 2005) highlights the need to revitalise 
the learning process after the passage of a period of time, in order to effect educational 
innovations of a more solid basis. The Maastricht University example shows how pbl, 
referred to above as one of the teaching methods used in scl and applied at Maas-
tricht University since its establishment in 1976, eroded over a thirty-year period due 
to a number of changes which either occurred by coincidence, creeping in erroneously 
and becoming stabilised afterwards, or by conscious decisions made by faculty offi-
cials. These changes included:

Changes connected to processing of information by students in the tutorial qq
group. These crept in over time and negatively affected the learning process, 
resulting in a watered-down process of running tutorial groups. This mani-
fested itself in: a drop in the time of self-study; minimalist preparation by 
students for the tutorial group; elimination of the brainstorming and elabo-
ration phases originally designed for tutorial groups; a deterioration of the 
synthesis and integration phase originally designed, reducing it to a short 
report on minor issues; and a decrease in student interest and the quest for 
learning, manifested in students’ attempt to study the same sources, among 
others;

Ashtu siç dëshmon nevoja për rishikimin e rregullt të sistemit të praktikave të vlerësimit 
brenda një institucioni të caktuar, përtej çdo kërkese për ndryshim apo zbatimi për herë 
të parë i një qasjeje të gjerë institucionale të SCL-së, SCL-ja është një kulturë që duhet 
të mbahet në një institucion në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që të krijojë vërtetë 
qasjen e SCL-së e cila është refleksive, e pastër dhe e hapur për zhvillim dhe përmirësim. 
Zbatimi i SCL-së në një aktivitet të vazhdueshëm, zhvillimi dhe reflektimi organizativ duhet 
të ndodhë në vazhdimësi në çdo institucion me anëtarët e komunitetit të tij, në mënyrë që 
çdo sistem i SCL-së të mbetet i qëndrueshëm.

Një shembull i zbatimit të të mësuarit i bazuar në problem (PBL) në Universitetin e Mas-
trihtit gjatë një  periudhe prej tre dekadash (cf. Moust et al, 2005) thekson nevojën për të 
rigjallëruar procesin e të mësuarit pas kalimit të një periudhe kohore, në mënyrë që të kenë  
efekt risitë arsimore të një baze më solide. Shembulli i Universitetit të Mastrihtit tregon se 
si PBL,  e referuar më sipër si një nga   metodat e mësimdhënies e përdorur në SCL dhe 
e aplikuar në Universitetin e Mastrihtit që nga themelimi i saj në vitin 1976, është gërryer 
për një periudhë tridhjetë-vjeçare për shkak të një sërë ndryshimesh të cilat ose kanë ndod-
hur rastësisht, duke u zvarritur  në mënyrë të gabuar dhe më pas duke u stabilizuar, ose të 
bëra nga zyrtarët e fakultetit nëpërmjet  vendimeve të vetëdijshme. Këto ndryshime kanë 
përfshirë:

Ndryshimet lidhur me përpunimin e informacionit nga studentët në grup të ush-
trimeve. Këto ndryshime kanë lëvizur ngadalë me kalimin e kohës dhe kanë ndi-
kuar negativisht në procesin e të mësuarit, duke rezultuar në një proces të dobët për 
drejtimin e grupeve të ushtrimeve. Kjo u shfaq me:  rënien  në kohën e vetë-studimit;  
përgatitje minimale nga studentët për grupin tutorial; eliminimin e fazave të ideve 
dhe elaborimit të hartuara fillimisht për grupet autoriale; një përkeqësim i  sintezës 
dhe fazës së integrimit e projektuar në fillim, duke e zvogëluar atë në një raport të 
shkurtër mbi çështjet minore; dhe rënie e interesimit të studentëve dhe  dëshirës për 
të mësuar, e manifestuar në përpjekjen e studentëve për të studiuar burimet e njëjta, 
ndër të tjera;

7. MBAJTJA E NJË KULTURE TË SCL-së

7.1 HYRJE

7.2 PASOJAT E NJË QASJEJE TË PAPËRGATITUR PËR TË  
              MËSUARIT
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Changes due to inadequate student-staff ratios in a faculty.qq  These changes 
were a direct consequence of financial constraints related to national fund-
ing considerations and manifested themselves by an increase in the number 
of students in tutorial groups and the contracting of advanced students to 
guide tutorial groups once or several times per year; and

Changes caused by the exaggerated fears of teachers that the subject-matter qq
was not being sufficiently covered. These changes occurred because some 
members of staff did not believe that the students were able to cover a suf-
ficient amount of subject-matter through independent, self-directed learn-
ing, trying to steer their students’ activities in various ways. This manifested 
itself in: teachers giving students specific sources rather than a long list of 
learning resources; making tutor guides for tutors more subject-matter ori-
ented rather than process oriented; gradually ignoring the analysis and syn-
thesis part of the tutorial, thus posing less of a challenge to students’ think-
ing processes; and the erosion of the role of the lecture, which was originally 
intended to be delivered after students had totally immersed themselves in 
a given area.

The Maastricht University experience shows that the lack of funding, poor under-
standing of underlying principles by both staff and students, misguided attempts to 
make the approach more efficient and a focus on content at the expense of process all 
contribute to the erosion of a set of intertwined principles that make the pbl method 
work. Often subtle changes, taken together, could lead to the collapse of the applica-
tion of such an innovative teaching method over time, as staff and students could be-
come dissatisfied with an inconsistent and failing educational framework.

Ndryshimet për shkak të raporteve joadekuate student-staf në një fakultet. Këto 
ndryshime janë pasojë e drejtpërdrejtë e kufizimeve financiare në lidhje me fondet 
kombëtare dhe janë manifestuar nga një rritje e numrit të studentëve në grupe tuto-
riale dhe  kontraktimin e studentëve të avancuar për të udhëhequr grupet të ushtri-
meve një herë apo disa herë në vit; dhe

Ndryshimet e shkaktuara nga  frika e ekzagjeruar e mësimdhënësve se lënda nuk 
ishte mbuluar sa duhet. Këto ndryshime ndodhën për shkak se disa anëtarë të stafit 
nuk kanë  besuar se  studentët ishin në gjendje të mbulojnë një sasi të mjaftueshme 
të lëndës nëpërmjet të mësuarit të pavarur dhe vetë-drejtues, duke u përpjekur që të 
drejtojnë aktivitetet e studentëve të tyre në mënyra të ndryshme. Kjo është shfaqur 
në: vetë mësimdhënësit të cilët iu japin studentëve  burime specifike në vend të një 
liste të gjatë të burimeve për të mësuarit; duke i përgatitur udhëzuesit e tutorëve për 
ata tutorë që janë më shumë të orientuar në lëndë sesa të orientuar kah procesi; duke 
injoruar gradualisht një pjesë të analizës dhe të sintezës së tutorialit, duke paraqitur 
më pak sfida për proceset e të menduarit nga ana e studentëve; dhe  erozionin e rolit 
të  ligjërimit, i cili fillimisht ishte  menduar të realizohej pasi që studentët të jenë 
futur plotësisht në një fushë të caktuar.

Përvoja e Universitetit të  Mastrihtit tregon se mungesa e fondeve, të kuptuarit e dobët të 
parimeve themelore nga personeli dhe studentët, përpjekjet e gabuara për të bërë qasjen më  
efektive dhe fokusi në dëm të përmbajtjes së procesit, të gjitha kontribuojnë në erozionin e 
një sërë parimeve të ndërthurura që e bëjnë metodën e PBL-së të funksionojë. Ndryshimet 
shpesh delikate, të marra së bashku, mund të çojnë në rënien e aplikimit të një metode të 
tillë inovative të mësimdhënies me kalimin e kohës, pasi që stafi dhe studentët mund të jenë 
të  pakënaqur me një kornizë arsimore  të dështuar dhe inkonsistente. 
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ideas To consTanTly iMProVing The scl aPProach7.3 

The changes referred to above show how the pbl approach, which represented the pil-
lar of the learning process at Maastricht University, eroded over time. They also attest 
the need for an scl culture (or any other given learning culture) to be nurtured and 
developed for the benefit of learners, via:

Organisationqq  Monitoring
Consistencyqq  Regular Review and
Transparencyqq  Renewal
Promotionqq  … at all levels and in all places within an hei.

Pursuing a path of continued renewal is the ideal measure to fight waning interest and 
lack of adherence to the learning approach employed in a given institution.

Building on the experience of Moust et al (2005) and of Kember (2008), who exam-
ined the implementation of scl across an entire university, some measures by which 
institutions can counteract erosion in the application of the scl approach and revital-
ise their programmes are put forward below:

Addressing Teachers’ Concerns in Implementing Educational Innovation:qq  
By investing time and money in professional development programmes 
which help teachers understand and apply ideas, skills and attitudes about 
innovative teaching methods. It is of paramount importance that teachers 
be trained to discuss and identify solutions to problems in teaching and 
learning whilst undertaking an scl approach in their learning as well;

Stimulating Good Practice in Teaching Activities:qq  By recognising the ef-
forts of teachers who steer the scl approach forward, awarding exemplary 
teaching and giving the opportunity to such awardees to systematically 
share good learning practices;

Building Learning Communities:qq  By splitting new students into groups 
which regularly meet each other in tutorial groups, guided by a fixed group 
of teachers, making the lines of feedback shorter and more visible and ena-
bling teachers and students to discuss the way in which information has 
been processed and the advantages and disadvantages of activities offered, 
enabling the setting up of special activities of interest for the given learning 
community;

7.3 IDETË PËR PËRMIRËSIMIN E VAZHDUESHËM TË  QASJES  
              SË SCL-së 

Adresimi i shqetësimeve të mësimdhënësve në zbatimin risive arsimore: Nëpërmjet 
investimit të kohës dhe mjeteve financiare në programet e zhvillimit profesional të 
cilat ndihmojnë mësimdhënësit të kuptojnë dhe zbatojnë idetë, aftësitë dhe qënd-
rimet në lidhje me metodat e reja të mësimdhënies. Është  e një rëndësie të madhe 
që mësimdhënësit të jenë të trajnuar për të diskutuar dhe identifikuar zgjidhjet e 
problemeve në mësimdhënie dhe mësimnxënie, përderisa aplikohet  qasja e SCL-së 
edhe në  procesin e të mësuarit tyre;

Ndërtimi i komuniteteve të mësimnxënies: Nëpërmjet ndarjes së studentëve të rinj 
në grupe të cilat rregullisht takohen me njëra-tjetrën në grupe të ushtrimeve, të 
udhëhequr nga një grup i caktuar i mësimdhënësve, duke  i bërë linjat e reagimeve 
kthyese më të shkurtra dhe më të dukshme, si dhe duke iu mundësuar mësimdhë-
nësve  dhe studentëve të diskutojnë mënyrën në të cilën informatat  janë përpunuar 
dhe  ku janë adresuar avantazhet dhe disavantazhet e aktiviteteve të ofruara, duke 
bërë këshu të mundur krijimin e aktiviteteve të veçanta të interesit për komunitetin 
e caktuar të mësimnxënies;

Stimulimi i praktikës së mirë në aktivitetet e mësimdhënies: Me pranimin e për-
pjekjeve të mësimdhënësve të cilët e çojnë përpara qasjen e SCL-së, aplikohet shpër-
blimi i mësimit shembullor dhe duke ofruar mundësinë për të shpërblyerit e tillë që 
të shkëmbejnë sistematikisht praktikat e mira të të mësuarit;

Ndryshimet e përmendura më lart tregojnë se si  qasja e PBL-së, e cila ka përfaqësuar 
shtyllën e procesit mësimor në Universitetin e Mastrihtit, është shkatërruar me kalimin 
e kohës. Ato gjithashtu dëshmojnë  nevojën për një kulturë të SCL-së (apo ndonjë tjetër 
kulture të caktuar për procesin e të mësuarit), që të ushqehet dhe zhvillohet për të mirën e 
studentëve, me anë të:

Ndjekja e rrugës së ripërtëritjes së vazhdueshme është masa ideale për të luftuar zbehjen e 
interesimit dhe mungesës së zbatimit të qasjes së të mësuarit të përdorur në një institucion 
të caktuar. 

Duke u bazuar në përvojën e Moust dhe të tjerëve (2005) dhe të Kember-it (2008), të cilët 
kanë shqyrtuar zbatimin e SCL-së në një universitetit të tërë, më poshtë janë prezantuar  
disa masa me të cilat institucionet mund të luftojnë  erozionin e aplikimit të metodës së 
SCL-së dhe të rigjallërojnë programet e tyre:

Organizimit               -           Monitorimit 
Qëndrueshmërisë   -           Rishikimit të rregullt dhe
Transparencës           -          Ripërtëritjes   
Promovimit               ...në të gjitha nivelet dhe në të gjitha vendet brenda një IAL.
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Iqq nforming Students More about the Ideas underlying scl: by giving stu-
dents initial training in scl skills (e.g. working in groups, chairing a meet-
ing, giving feedback, giving a presentation) and confronting students on a 
regular basis with theoretical ideas that underlie scl, aimed at helping stu-
dents to understand the ›why‹ of this approach to education;

Helping Students more Extensively to become Self-Directed Learners:qq  
By equipping teachers and students with a clear conceptual framework to 
guide them to ensure that the goals of self-directed and independent learn-
ing are understood and interpreted in a more consistent way, thus helping to 
achieve the goals that scl intends to achieve. In this respect, teachers can 
have considerable influence on the development of students as self-directed 
learners, helping them to gradually master cognitive and regulative learning 
skills to become independent and lifelong learners;

Offering Students more Variety in Educational Formats within the Con-qq
text of an scl Environment: By offering them an array of teaching methods, 
thus giving them various opportunities to enhance their competences and 
learning skills in various collaborative environments and by allowing them 
to experience different self-directed learning activities;

Developing Computer-Supported qq scl Environments: By using multimedia 
to provide a richer learning environment, facilitating more authentic assess-
ment and individualising practice, feedback and reflection;

Adopting New Forms of Assessment:qq  By adopting innovative forms of as-
sessment which move away from simple paper-and-pencil tests to more 
stimulating forms such as portfolios, peer- and self-assessment, and assess-
ment of performance skills in a tutorial group; and

Adopting and Improving Processes of Programme Quality Review:qq  Where-
by student evaluation is a key component and programme teams produce a 
self-evaluation report which address programme management, quality as-
surance, desired learning outcomes, content, learning activities, student as-
sessment and professional development of teachers, with related statements 
expected to be backed by evidence.

It is important to keep in mind that the above are proposed ideas that need to be ap-
plied to the extent to which their context requires, which context includes considera-
tions of diversities in the student body and teaching corps as well as in the national 
context and institutional history.

Informimi më i madh i studentëve rreth ideve themelore të  SCL-së: nëpërmjet of-
rimit të trajnimit fillestar për studentët në aftësitë e SCL-së (p.sh. duke punuar në 
grupe, drejtimin e mbledhjeve, duke  dhënë reagime, duke bërë prezantime) dhe 
duke i përballur studentët rregullisht me ide teorike që përbëjnë bazamentin e SCL-
së, me qëllim që të ndihmohen studentët  për të kuptuar  ‘pse-në’ e kësaj qasjeje në 
arsim;

Është me rëndësi të mbanhet në mend se  pikat e mësipërme janë ide të propozuara duhet 
të zbatohen në masën në të cilën e kërkon konteksti i tyre, ku ky kontekst përfshin konsid-
eratat për dallimet në trupën e studentëve dhe trupën e mësimdhënies, si dhe në kontekstin 
kombëtar dhe historinë institucionale.

Adoptimi dhe përmirësimi i proceseve të Rishikimit të Cilësisë së Programit: Aty ku 
vlerësimi i studentëve është një komponent kyç dhe ekipet e programit prodhojnë 
një raport vetëvlerësimi që adreson menaxhimin e programit,  sigurimin e cilësisë, re-
zultatet e dëshiruara të të mësuarit, përmbajtjen, aktivitetet e të mësuarit, vlerësimin 
e studentëve dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve, me deklaratat përkatëse 
të cilat pritet të mbështeten me dëshmi.

Ofrimi i formave më të shumëllojshme në formate arsimore brenda kontekstit të një 
mjedisi të SCL-së për studentët: Duke iu ofruar atyre një rrjet të metodave të mësim-
dhënies, kështu atyre iu jepen mundësi të ndryshme për të rritur kompetencat dhe 
aftësitë e të mësuarit të tyre në mjedise ndryshme bashkëpunuese dhe duke i lejuar 
ata që të përjetojnë aktivitetet e ndryshme të të mësuarit të vetë-drejtuar;

Zhvillimi i mjediseve të SCL-së të mbështetura në kompjuter: Duke përdorur multi-
media për të siguruar një mjedis më të pasur të të mësuarit, duke lehtësuar vlerësimin 
më autentik dhe duke individualizuar praktikën, reagimin dhe reflektimin;

Adoptimi i formave të reja të vlerësimit: Me adoptimin e formave të reja të vlerësim-
it të cilat shkojnë përtej testeve të thjeshta në letër dhe me laps drejt formave më 
të stimuluara të tilla si portofolet, vlerësimet nga kolegët dhe vetë-vlerësimi, dhe 
vlerësimi i aftësive të performancës në një grup tutorial; dhe

Ndihma e gjerë për studentët që të kenë të mësuarit e vetë-drejtuar: Nëpërmjet of-
rimit për mësimdhënësit dhe studentët një kornizë të qartë konceptuale për t’i ud-
hëzuar ata që të sigurojnë që qëllimet e të mësuarit vetë-drejtues dhe të pavarur janë 
kuptuar dhe interpretuar në mënyrë më të qëndrueshme, duke ndihmuar kështu të 
arrihen qëllimet e synuara të SCL-së. Në këtë drejtim, mësimdhënësit mund të kenë 
ndikim të konsiderueshëm në zhvillimin e studentëve me të mësuarit e vetë-drejtuar, 
duke ndihmuar ata që gradualisht të zotërojnë aftësitë njohëse dhe rregullative të të 
mësuarit për t’u bërë student të pavarur dhe për të mësuar gjatë gjithë jetës.
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Professional deVeloPMenT of Teaching sTaff7.4 

Although one may assume that the role of the teacher becomes easier in the scl ap-
proach as the focus shifts onto the student, this cannot be further from the truth. 
The role of the teacher is crucial in implementing the scl approach and in equipping 

students with a clear understanding of this learning approach. Fur-
thermore scl moves away from the concept of a teacher as a lecturer 
and envisages a more intense role for the teacher.

It is specifically due to such a central role of the teacher that, from all 
of the suggestions put forward in the previous section, professional 
development is the main indispensable component of maintaining 

an scl culture which enhances the learning experience of students and truly helps 
them to achieve the intended learning outcomes of a given course or programme com-
ponent.

When referring to the high pedagogic effort required of teachers in an institution in 
which scl is applied, it is important to view the necessity 
of pedagogic development of teachers as complementary 
to the self-directed learning of students which is contem-
plated in scl. It is interesting to examine ways in which 
such professional development efforts have been un-
dertaken within institutions, in order to both foster and 
maintain a true culture of scl.

The following are a few elements of good practice in pro-
fessional development programmes for teaching staff (cf. 
Kember, 2008; Lavoie et al, 2007) which can be tried and 
tested by institutions, mindful of the context in which 
they are being applied:

Using an Interactive qq scl Approach in Professional Development Pro-
grammes: Participants of such courses become students in this process and 
learn how to design courses that promote active scl and information litera-
cy in the classes that they teach. In this way teachers, learn how to work to-
wards effective student-centred learning over efficient teaching, to ground 
information literacy contextually rather than to offer general bibliographic 
instruction and to use inclusive multiple styles of learning over exclusive 
pedagogy;

The role of the teacher 
is not only to communi-
cate knowledge, but to 
act as initiator, frame-
builder and consultant.

Professional devel-
opment of teachers 
should be included 
as an important part 
of the scholarship of 
teaching and run in 
parallel to the active 
scl approach used for 
students to enable life-
long learning among 
teachers as well.

7.4 ZHVILLIMI PROFESIONAL I STAFIT LIGJËRUES 

Zhvillimi profesional i 
mësimdhënësve duhet 
të përfshihet si pjesë e 
rëndësishme e  bursave 
të mësimdhënies dhe të 
aplikohen paralelisht me 
qasjen aktive të SCL-së e 
përdorur për studentët që  
të mundësojë mësimin 
gjatë gjithë jetës edhe në 
mesin e mësimdhënësve. 

Roli i mësimdhënësit nuk 
ka të bëjë vetëm me ko-
munikimin e njohurive, 
por edhe për të vepruar 
si iniciator, ndërtues i 
kornizës dhe konsulent.

Përdorimi i një qasjeje interaktive të SCL-së në Programet e Zhvillimit Profesion-
al: Pjesëmarrësit e kurseve të tilla bëhen studentë në këtë proces dhe mësojnë se si 
duhët hartuar kurse që promovojnë SCL-në aktive dhe literaturën informative lid-
hur me klasën në të cilën ligjërojnë. Në këtë mënyrë mësimdhënësit mësojnë se si të 
punojnë duke aplikuar mësimnxënien efektive me studentin në qendër gjatë mësim-
dhënies efikase, për të siguruar literaturën  informative në aspektin kontekstual në 
vend se të ofrojnë udhëzime të përgjithshme bibliografike dhe të përdorin stile të 
shumta përfshirëse të të mësuarit mbi pedagogjinë ekskluzive;

Edhe pse mund të supozohet se roli i mësimdhënësit po lehtësohetë në qasjen e SCL-
së, pasi që fokusi zhvendoset mbi studentin, kjo nuk mund të jetë larg së vërtetës. Roli i 
mësimdhënësit është vendimtar në implementimin e qasjes së SCL-së dhe në pajisjen e 

studentëve me një kuptim të qartë të kësaj qasjeje të mësimnxënies. Për 
më tepër SCL-ja largohet nga koncepti i mësimdhënësit  si ligjërues dhe 
parasheh një rol më intensiv për mësimdhënësin. 
 
Kjo veçanërisht vlenë  për shkak të një roli të tillë qendror  të mësimd-
hënësit, pasi që nga të gjitha  sugjerimet e parashtruara në seksionin e 
mëparshëm, zhvillimi profesional është komponenti kryesor i domos-
doshëm për mbajtjen e një kulture të SCL-së që rrit përvojën e të më-

suarit të studentëve dhe me të vërtetë iu ndihmon atyre të arritur  rezultatet e synuara të 
mësuarit për një kurs të caktuar ose komponentë të programit.

Kur i referohemi përpjekjeve të avancuara pedagogjike të kërkuara nga një mësimdhënës 
në institucionin ku është aplikuar SCL-ja, është e rëndësishme 
të shqyrtohet domosdoshmëria e zhvillimit pedagogjik të 
mësimdhënësit si plotësim për të mësuarit vetë-drejtues të 
studentëve që është parashikuar në SCL. Është interesante të 
shqyrtohen mënyrat në të cilat janë ndërmarr përpjekjet e tilla 
të zhvillimit profesional në kuadër të institucioneve, në mënyrë 
që të nxisin dhe të ruajnë një kulturë të vërtetë të SCL-së. 
 
Në vijim janë dhënë disa elemente të praktikës së mirë në pro-
gramet e zhvillimit profesional për stafin ligjërues (shih Kem-
ber, 2008; Lavoie et al, 2007) të cilat mund të provohen dhe 
testohen nga institucionet, të ndërgjegjshme  për kontekstin 
në të cilin ato janë duke u zbatuar:
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The qq scl approach in teacher training involves an ongoing reflexive process 
for teachers in which they are engaged in thinking about their thinking in 
order to improve their pedagogy and delineating how they teach.

Focusing Teachers’ Knowledge about the use of Technological Tools in qq
Learning: Where participants learn about using technology in a manner 
which is relevant to their subject-discipline and to their students, rather 
than in a random manner;

Using Constructive Criticism to Improve the Teaching Process:qq  Where 
teachers are not only given the opportunity to develop their own approach-
es to learning in their respective courses but are also given the space to pro-
vide constructive criticism to their peers and share their experiences in a 
dialogue as a community of scholars;

Focusing on Problem-Solving:qq  Where participants are asked to identify 
problems they have encountered in their teaching which are then discussed 
in order to identify potential strategies to overcome them.

Learning by doing in professional development programmes respects the qq
academic freedom of teachers to critically evaluate which practical mode 
of teaching would be better. This mirrors the freedom and the concomitant 
responsibility of any student engaged in a learning process which is student-
centred.

Applying Ideas and Teaching Methods in Practice:qq  This can be applied by 
means of a group project which allows participants to try out and experience 
forms of interactive teaching in a supportive environment.

Qasja e SCL-së në trajnimin e mësimdhënësve  përfshin një proces të vazhdueshëm 
refleksiv për mësimdhënësit në të cilin ata janë të angazhuar që të mendojnë për 
mënyren e të menduarit e tyre më qëllim të përmirësimit të pedagogjsë së tyre dhe 
mënyrës së ligjërimit.

Të mësuarit duke bërë praktikë në programet e zhvillimit profesional respekton liri-
në akademike të mësimdhënësve për të vlerësuar në mënyrë kritike se cila  praktikë e  
mësimdhënies do të ishte më e mirë. Kjo pasqyron lirinë dhe përgjegjësinë përkatëse 
të çdo studenti të angazhuar në një proces mësimor i cili zhvillohet me studentin në 
qendër.

Fokusimi i njohurisë së mësimdhënësve lidhur me përdorimin e mjeteve teknologjike 
në procesin e të  mësuarit: Aty ku pjesëmarrësit mësojnë në lidhje me përdorimin e 
teknologjisë në atë  mënyrë që është relevante për disiplinën e lëndës së tyre dhe për 
studentët e tyre, në vend se në të bëhet sipas rastit;

Fokusimi  në zgjidhjen e problemeve: Aty ku nga pjesëmarrësit kërkohet të identi-
fikohën problemet që kanë hasur gjatë mësimdhënies së tyre më pas diskutohen në 
mënyrë që të identifikohen strategjitë e mundshme për kapërcimin e tyre.

Aplikimi i ideve dhe metodave të mësimdhënies në praktikë: Kjo mund të aplikohet 
me anë të një projekti grupor i cili iu mundëson pjesëmarrësve të përpiqen dhe të 
përjetojnë format interaktive të mësimdhënies në një mjedis mbështetës.

Përdorimi i kritikave  konstruktive për të përmirësuar procesin e mësimdhënies: 
Aty ku mësimdhënësve nuk iu jepet mundësia vetëm për të zhvilluar qasjet e tyre 
ndaj të mësuarit në kurset e tyre përkatëse, por gjithashtu kanë hapësirë për të ofruar 
edhe  kritika konstruktive ndaj kolegëve të tyre dhe të shkëmbejnë eksperiencat e 
tyre në një dialog si komunitet i dijetarëve;
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Professional deVeloPMenT and Working 7.5 
condiTions

At the launching conference of the t4scl Project, one of the workshops specifically 
addressed the issue of professional development and working conditions of teachers 
in higher education. During this workshop it emerged that, apart from constraints 
that may be related to financial and human resources within institutions to carry out 
professional development programmes for teaching staff, there may be further barri-
ers to setting up such professional development programmes. These include the fol-
lowing:

Teachers’ Resistance to Taking Up such Training:qq  This may be due to a 
higher interest in research than in teaching, an excessively high workload 
or the lack of realisation of the need for upgrading their pedagogic skills, 
among other reasons;

Lack of Awareness by Governance Structures of the Need for Teacher qq
Training: There is a high risk of this where governance structures are not 
representative. In such cases, the system may not fully appreciate that teach-
ers need the necessary support to teach in the same way that students need 
the necessary support to learn.

While there may be resistance to such pro-
fessional development programmes from 
some teachers, it is of paramount impor-
tance to work with those who are willing 
to develop their skills to enhance the scl 
approach. This will also help the institu-
tion to test the pedagogical methods used in such courses and fine-tune them over 
time, in order to constantly improve this service for teachers.

It is important to note that such programmes of professional development for teaching 
staff are of key importance in maintaining the scl approach in a given institution and 
are to be used both with new teachers and with teachers who are more experienced. 
Where some form of resistance to continued teacher training may arise by teachers 
who have already participated in similar courses, it is important to identify roles for 
such teachers, particularly when it comes to sharing of good practices, problems expe-
rienced and solutions applied.

In addition, it is of key importance to address the issue of workload of teaching staff con-
comitantly with their professional development. This is because, as findings of a recent 

TIP
start with those who are willing 

and then gradually increase the cov-
erage of professional development 
programmes over time.

7.5 ZHVILLIMI PROFESIONAL DHE KUSHTET E PUNËS

Në konferencën e fillimit të projektit T4SCL, njëri nga seminaret në mënyrë specifike ka 
adresuar çështjen e zhvillimit profesional dhe kushtet e punës së mësimdhënësve në arsimin 
e lartë. Gjatë këtij seminari u është vërejtur se, pavarësisht nga kufizimet që mund të jenë 
të lidhura me burimet financiare dhe njerëzore brenda institucioneve për të implementuar 
programet e zhvillimit profesional për stafin ligjërues, mund të ketë pengesa të mëtejshme 
për krijimin e  programeve  të tilla të zhvillimit profesional. Këto përfshijnë si më poshtë:

Është e rëndësishme të theksohet se programet e tilla të zhvillimit profesional për stafin 
ligjërues kanë rëndësi kyçe në ruajtjen e qasjes së SCL-së në një institucion të caktuar dhe 
duhet të përdoren si bazë me mësimdhënësit e rinj dhe me mësimdhënësit që kanë  përvojë. 
Aty ku mund të shfaqet  një formë e rezistencës ndaj trajnimeve të vazhdueshme për mësim-
dhënësit nga mësimdhënësit të cilët kanë marrë pjesë tashmë në kurse të ngjashme, është 
e rëndësishme të identifikohen rolet për mësimdhënësit e tillë, sidomos kur është fjala për 
shkëmbimin  e praktikave të mira, problemeve të përjetuara  dhe zgjidhjeve të  aplikuara.
 
Përveç kësaj, është e një rëndësie kyçe adresimi i çështjes së ngarkesës së punës së stafit 
ligjërues  që shoqërohet me zhvillimin e tyre profesional. 

Rezistenca e mësimdhënësve për të ndjekur trajnime e tilla: Kjo mund të jetë për 
shkak të një interesi më të lartë në hulumtime sesa në mësimdhënie, ngarkesës tepër 
të lartë ose mungesës së realizimit të nevojës për përmirësimin e aftësive të tyre peda-
gogjike, në mesin e arsyeve të tjera;

Mungesa e vetëdijesimit nga strukturat qeverisëse lidhur  me  nevojën për Trajnimin 
e Mësimdhënësve: Ekziston një rrezik i lartë i kësaj çështjeje ku strukturat e qever-
isjes nuk janë përfaqësuese. Në raste të tilla, sistemi mund të mos vlerësojë plotësisht 
se mësimdhënësit kanë nevojë për mbështetjen e nevojshme për të ligjëruar ashtu siç 
kanë nevojë studentët për mbështetjen e nevojshme për të mësuar.

TIPI
Këshillë! Filloni me ata që janë të gat-
shëm dhe pastaj gradualisht rriteni 
mbulimin e programeve të zhvillimit 
profesional me kalimin e kohës.

Përderisa mund të ketë rezistencë ndaj këtyre 
programeve të zhvillimit profesional nga disa 
mësimdhënës, është e një rëndësie të madhe 
të punohet me personat që janë të gatshëm për 
të zhvilluar aftësitë e tyre për të rritur qasjen e 
SCL-së. Kjo gjithashtu  do të ndihmojë insti-
tucionin për të testuar metodat pedagogjike të 
përdorura në kurse të tilla dhe rregullimin e hollësishëm të tyre me kalimin e kohës, në 
mënyrë për të përmirësojë vazhdimisht këtë shërbim për mësimdhënësit.
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ei study confirm (cf. ei, 2010), over the past decade, academics have experienced an 
increase in their workload and particularly in their bureaucratic tasks while their job 
security has gradually eroded. In oecd countries (cf. Santiago et al, 2008) one of the 
main reasons for the increase in bureaucratic tasks has been the massification of high-
er education, which was not accompanied by an increase in teaching staff, therefore 
reflecting a higher student-staff ratio and a higher workload on teaching staff, accom-
panied by increasing demands for more output in research.

In the above-mentioned workshop, teachers and students agreed that teachers need 
both disciplinary and pedagogic training within their professional development pro-
grammes. Together they identified what the desired outcomes of professional develop-
ment programmes would be. This included that teachers would be able to:

Constantly upgrade their knowledge about their subject-discipline and be qq
able to impart this to their students;

Use innovative teaching methods which are applicable to diverse class for-qq
mations and diverse student groups;

Use diverse assessment methods in order to genuinely assess whether or not qq
their students have reached the intended learning outcomes at the end of 
their course or programme component;

Communicate effectively with students, understanding both their strengths qq
and the problems they may face, helping students realise the full potential;

Motivate students and stimulate them to be innovative in their own learn-qq
ing;

Communicate with students about the qq scl approach that they are employ-
ing, the importance of this type of learning and what it aims to achieve;

it is important that professional de-
velopment programmes are in and of 
themselves innoVaTiVe in the way in 
which they are delivered!

important! it is paramount to address 
the issue of working conditions of 
teaching staff hand in hand with the 
upgrading of their pedagogical skills 
through professional development 
programmes.

Kjo vjen si ngase, gjetjet e një   studimi të kohëve të fundit nga EI konfirmojnë (cf. EI, 
2010), se gjatë dekadës së fundit, akademikët kanë përjetuar një rritje të volumit të punës 
dhe veçanërisht në detyrat e tyre burokratike, ndërsa siguria e tyre në punë është gërryer 
gradualisht. Në vendet e OECD-së (cf. Santiago et al, 2008) një nga arsyet kryesore për 
rritjen e detyrave burokratike ka qenë  masivizimi i arsimit të lartë, që nuk ishte shoqëruar 
me një rritje të stafit ligjërues, duke reflektuar një raport më të lartë student-staf dhe vëllim 
më të madhe të  punës  për stafin ligjërues, i shoqëruar me kërkesat në rritje për më shumë 
produkte në procesin e hulumtimeve. 

Në seminarin e lartpërmendur, mësimdhënësit dhe studentët u pajtuan se mësimdhënësit 
kanë nevojë për një trajnim disiplinor dhe pedagogjik në kuadër të programeve të zhvil-
limit të tyre profesional. Së bashku ata kanë identifikuar se çfarë do të ishin  rezultatet e 
dëshiruara të programeve të zhvillimit profesional. Kjo përfshinë që mësimdhënësit do të 
jenë në gjendje:

Që vazhdimisht të përmirësojnë njohuritë e tyre lidhur me disiplinën e lëndës së tyre 
dhe të jenë në gjendje që ta transmetojnë këtë tek studentët e tyre;

Të përdorin metoda të reja mësimore të cilat janë të zbatueshme për formacione të 
ndryshme të klasës dhe grupe të ndryshme të studentëve; 

Komunikimi me studentët në lidhje me qasjen e SCL-së të cilën ata  e aplikojnë, 
rëndësinë e këtij lloji të të mësuarit dhe çfarë ajo synon të arrijë; 

Motivimi i studentëve dhe stimulimi i tyre që të jenë kreativ   në të mësuarit e tyre; 

Komunikimi në mënyrë efektive me studentët, duke kuptuar anët e forta të tyre dhe 
problemet me të cilat mund të përballen, duke ndihmuar studentët të realizojnë po-
tencialin e plotë; 

Të përdorin metoda të ndryshme vlerësimi, në mënyrë që të vlerësojnë drejt nëse 
studentët e tyre kanë arritur  rezultatet e synuara të mësuarit në fund të kursit të tyre 
ose komponentit të programit;

E rëndësishme! Është shumë e 
rëndësishme të adresohet çështja e 
kushteve të punës së stafit ligjërues 
paralelisht me përmirësimin e aftë-
sive të tyre pedagogjike përmes pro-
grameve të zhvillimit profesional.

Është e rëndësishme pasi që pro-
gramet e zhvillimit profesional janë 
në vetvete INOVATIVE në mënyrën në 
të cilën ato janë realizuar!
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Foster critical analysis in students—qq teaching students how to think—and 
also transferable skills—teaching students to be able to act in every situation 
that may require their input; and

Understand the importance of, and learn how to use, constructive criticism, qq
for the development of both their teaching and research work.

In addition, teachers and students in the workshop agreed that professional develop-
ment programmes should bring together teachers across disciplines 
in order for them to be able to discuss the methods applied across 
subject-areas, the strengths and pitfalls of such methods and their ap-
plicability in other disciplines. In particular, teachers and students in 
the workshop emphasised the need for teachers to be able to understand 
that they can never finish learning about their own teaching, since scl 
is not a closed box with one method which is applicable across time. 
Rather, teachers need to understand that a culture of discussion and 
constructive criticism regarding both their disciplinary and pedagogic 
skills will serve to upgrade both their teaching and research. In this 
context, students in particular advocated for a community of masters 
and scholars in which students and teachers regularly interact, both 
within and outside the classroom setting, with a view to fostering dis-

cussion that leads to the improvement of teachers’ overall teaching experience and 
students’ overall learning experience.

how can we teach 
teachers all of this?

By employing the 
teaching methods that 
are outlined in chapter 
5 for teachers to use in 
scl. Teach teachers in 
the same way that you 
would teach students 
within the scl ap-
proach.

A

Q

Nxitja e analizës kritike tek studentët – duke i mësuar studentët se si të mendojnë 
- si dhe aftësitë e transferueshme - duke i mësuar studentët që të jenë në gjendje të 
veprojnë në çdo situatë ku mund  të kërkohet kontributi i tyre, dhe 

Të kuptohet rëndësia dhe të mësohet se si të përdorën kritikat konstruktive, për zh-
villimin e mësimdhënies dhe punës kërkimore.

Si mund t’ua mësojmë 

Duke përdorur metodat           

e mësimdhënies të cilat 
janë të përshkruara në 
kapitullin V për mësimd-
hënësit për t’u përdorur në 
SCL. Të mësojmë mësim-
dhënësit në të njëjtën 
mënyrë që ju do të mësonit 
studentët në qasjen e 
SCL-së.

mësimdhënësve të gjitha këto?

Përveç kësaj, mësimdhënësit dhe studentët në seminar u pajtuan se programet e zhvillimit 
profesional duhet të sjellin së bashku mësimdhënësit përgjatë të gjitha 
disiplinave me qëllim që ata të jenë në gjendje të diskutojnë   metodat 
e aplikuara në fushat e lëndëve profesionale, pikat e forta dhe të metat 
e metodave të tilla dhe zbatueshmërinë e tyre në disiplina të tjera.  Në 
veçanti, mësimdhënësit dhe studentët në seminar theksuan nevojën që 
mësimdhënësit  të jenë në gjendje ta kuptojnë se ata kurrë nuk mund të 
përfundojnë të mësuarit  në lidhje me mësimdhënien e tyre, pasi që SCL-
ja nuk është një kuti e mbyllur me një metodë e cila është e aplikueshme 
vetëm në një kohë. Përkundrazi, mësimdhënësit  duhet ta kuptojnë se 
kultura e diskutimit dhe kritikat konstruktive në lidhje me aftësitë e tyre 
pedagogjike dhe disiplinore  do të shërbejnë për të përmirësuar mësimd-
hënien e tyre si dhe hulumtimin. Në këtë kontekst, studentët në veçanti 
kanë avokuar për një komunitet të mjeshtreve dhe dijetarëve në të cilin 
studentët dhe mësimdhënësit rregullisht bashkëveprojnë, si brenda dhe 
jashtë  hapësirës së klasës, me qëllim që të nxitet diskutimi që çon në 

përmirësimin e përvojës së përgjithshme të ligjërimit të mësimdhënësve dhe përvojës së  
përgjithshëm të të mësuarit nga ana e studentëve.
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coMMon MisconcePTions8 

Below, many of the pre-conceived ideas about scl are set out, explained and dispelled. 
These are general preconceptions and misconceptions about scl. Given the benefits 
listed in Chapter 2 above, it can be useful to go beyond these misconceptions, in order 
to fully embrace the elements of the scl approach.

scl does noT Mean anyThing in PracTice
While it is clear that scl does not refer to one specific method in any given setting, 
this does not mean that scl does not amount anything in practice. Rather it means 
that scl is flexible enough to be adapted and applied to all areas of study and teaching. 
One must first ensure that students are at the centre of their own learning and that the 
teacher is a facilitator in this learning process, enabling learning, rather than enforc-
ing it. Once this culture is in place, studies good practice ideas exist for application in 
particular cases. What must be kept in mind is that each teacher and each student is 
unique and thus scl can be adapted to all needs.

scl reQuires a higher aMounT of resources
The biggest challenge in the first-time implementation of the scl approach is in chang-
ing the mindset of students and teachers with a view to helping them arrive at an ac-
ceptance of such a learning approach. This is something which does not require addi-
tional resources. While institutions cannot necessarily build new classrooms or install 
multi-media packages without additional financial resources, much can be done to 
achieve scl without additional funding in terms of encouraging students to be active 
learners in the ways explored in the above chapters.

scl is noT aPProPriaTe To Teach a large and diVerse sTudenT Body
While it is true that the student body in higher education institutions is becoming 
increasingly larger and more diversified, the ideas put forward above for implement-
ing scl can be very effective in dealing with large and diverse student groups. A good 
example is that of a teacher giving a small slip of paper to students asking them to write 
down one aspect of the course that they really like and another which they are unsure 
of and want to ask questions about. Even having one such session is a concrete step 
towards implementing scl.

scl requires imaginative thinking, but can be done!

8. KEQKUPTIMET E ZAKONSHME 

Më poshtë janë përcaktuar,  shpjeguar dhe ndarë shumë ide të  para-konceptuara lidhur me  
SCL-në. Këto janë konceptet e përgjithshme dhe keqkuptimet në lidhje me SCL-në. Duke 
pasur parasysh përfitimet e  listuara në Kapitullin II  më lartë, mund të jetë e dobishme që 
të shkohet përtej këtyre keqkuptimeve, në mënyrë që plotësisht të përqafojmë elementet e 
qasjes së SCL-së.

SCL-ja NUK DO TË THOTË ÇDO GJË NË PRAKTIKË
Përderisa  është e qartë se SCL nuk i referohet një metode të veçantë në çfarëdo mjedisi të 
caktuar, kjo nuk do të thotë se SCL nuk përbën asgjë në praktikë. Më saktë kjo do të thotë 
se SCL është mjaft fleksibile për t’u adaptuar dhe zbatuar në të gjitha fushat e studimit dhe 
të mësimit. Duhet së pari të sigurojmë që studentët janë në qendër të të mësuarit e tyre dhe 
se mësimdhënësi është një lehtësues në këtë proces të mësimnxënies, duke bërë të mundur 
të mësuarit, në vend se ta imponojë atë. Pasi që të vendoset kjo kulturë, idetë për praktika 
të mira të studimeve ekzistojnë për aplikim në raste të veçanta. Ajo çfarë duhet të mbahet 
në mend është se çdo mësimdhënës dhe çdo student është unik dhe kështu SCL mund të 
adaptohet për të gjitha nevojat.

SCL KËRKON NJË NUMËR MË TË MADH TË BURIMEVE
Sfida më e madhe në zbatimin për herë të parë të qasjes së SCL-së ka të bëjë me ndry-
shimin e mentalitetit të studentëve dhe mësimdhënësve, me qëllim që të  ndihmohen ata 
për të pranuar qasjen e tillë të të mësuarit. Kjo është diçka që nuk kërkon burime shtesë. 
Ndërsa institucionet domosdoshmërisht nuk mund të ndërtojnë klasa të reja ose të insta-
lojnë  pako multi-mediale pa burime financiare shtesë, shumë mund të bëhet për të arritur 
SCL-në pa fonde shtesë në drejtim të inkurajimit të studentëve që të mësojnë në mënyrë 
aktie sipas  mënyrave të shtjelluara në kapitujt e mësipërm. 
 
SCL NUK ËSHTË E PËRSHTATSHME PËR TË MËSUAR NJË NUMËR TË  
MADHE DHE TË LARMISHËM TË STUDENTËVE 
Përderisa është e vërtetë se numri i studentëve në institucionet e arsimit të lartë është duke 
u bërë gjithnjë e më i madh dhe më i larmishëm, idetë e parashtruara më lart për zbatimin 
e SCL-së mund të jenë shumë efektive në punën me grupet e mëdha dhe të ndryshme të 
studentëve. Një shembull i mirë është ai i një mësimdhënësi i cili iu jep studentëve një copë 
të vogël letre duke u kërkuar atyre që të shkruajnë një aspekt të kursit të cilin ata  me të 
vërtetë e pëlqejnë si dhe një aspekt tjetër për të cilin ata  janë të pasigurt dhe duan të bëjnë 
pyetje rreth tij. Madje edhe vetëm një seancë e tillë është një hap konkret në drejtim të 
zbatimit të SCL-së.

SCL kërkon të menduarit imagjinativ, por ajo mund të bëhet!
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scl underMines The Teaching Profession
Some assert that the teaching profession will no longer be valued if scl becomes the 
norm as it takes the focus away from the teacher and places it on the student. As ex-
plained above, while the role of the teacher is somewhat different in scl, it is not di-
minished in its importance. Rather it is a role of enabling students to learn, guiding 
them through the course or programme component, rather than feeding them infor-
mation. It is likely that the teaching profession will actually become more valued with 
a higher emphasis being placed on scl because scl brings students in as part of the 
academic community, where research-led teaching can become a reality and where 
feedback is more constructive.

sTudenTs haVe More Work To do in scl
scl does not necessarily pose a higher workload for students. Rather it requires a re-
organisation of students’ study-time, focusing more on genuine learning activities 
rather than memorisation of information. This enables graduates to be more effective 
and adaptable, making them better-equipped to solve problems as they may arise.

Teachers haVe To do More PreParaTory Work in scl
In more traditional methods of teaching, it is quite often the case that teachers have a 
lot of preparatory work to do in order to make sure their students will be able to take 
notes from what they say in class and then repeat this in their examination. While 
teachers may have to re-think their ways of teaching, it is likely in the long-term that 
the preparation work will not increase and that their work will be more enjoyable.

ProBleM-Based learning is The saMe as scl
Problem-based learning (pbl) is a method of learning in which students collaborative-
ly solve problems and then reflect upon their experiences. pbl is one teaching method 
in which the wider scl approach can be applied but there are many alternatives to this 
method, as explored above. scl is therefore the umbrella under which pbl falls. They 
are not one and the same thing.

scl is noT suiTaBle To all acadeMic fields
scl is easily adaptable to all subjects and courses, though the practical manner in 
which it is implemented may differ. In all courses and programme components, stu-
dents can be put at the centre. The increasing use of quality assurance in higher educa-
tion, applicable across academic fields, can be a tool which enhances the application 
of this approach. Some differences do arise when teaching across different subject-
disciplines, with a notable distinction being between the humanities and the sciences. 
However, scl provides an underlying learning philosophy which can be used in both 
areas.

SCL-ja MINON PROFESIONIN E MËSIMDHËNIES
Disa pohojnë se profesioni i mësimdhënies nuk do të vlerësohen më nëse SCL-ja bëhet 
normë sepse ajo largon fokusin  nga mësimdhënësi dhe e vendos atë mbi studentët. Siç 
u shpjegua më lart, ndërsa roli i mësimdhënësit  është disi ndryshe në SCL, rëndësia e tij 
nuk zvogëlohet.  Përkundrazi ai është një rol i aftësimit të studentëve për të mësuar, duke i 
udhëzuar ata në kursin e tyre apo komponentin e programit, në vend se vetëm të ushqehen 
me informata. Është e mundshme që  profesioni i mësimdhënies vërtetë do të bëhet më 
i çmuar  me një theks më të lartë të vendosur në SCL, sepse SCL-ja i vendos studentët 
si pjesë e komunitetit akademik, ku mësimdhënia e udhëhequr nga hulumtimet mund të 
bëhet një realitet dhe ku reagimet kthyese janë më konstruktive.

STUDENTËT KANË MË SHUMË PUNË PËR TË BËRË NË SCL
SCL-ja domosdoshmërisht paraqet një ngarkesë më të madhe të punës për studentët. Por 
ajo kërkon një ri-organizim të kohës së studimit nga ana e studentëve, duke u përqendruar 
më shumë në aktivitetet e vërteta të të mësuarit ne vend se të mësohen përmendësh  infor-
matat. Kjo iu mundëson të diplomuarve që të jenë më efektiv dhe të adaptueshëm, duke i 
bërë ata më të përgatitur për të zgjidhur problemet që mund të shfaqen.

MËSIMDHËNËSIT DUHET TË BËJNË MË SHUMË PUNË PËRGATITORE NË 
SCL
Në metodat më tradicionale të mësimdhënies, mjaft shpesh ndodh që mësimdhënësit kanë 
shumë punë përgatitore për të bërë në mënyrë që të sigurohen se studentët e tyre do të 
jenë në gjendje të marrin shënime nga ligjërata e tyre në klasë dhe pastaj t’i përsërisin ato 
në provimet e tyre. Përderisa  mësimdhënësit do t’iu duhet të ri-shqyrtojnë mënyrat e tyre 
të mësimdhënies, është e mundshme që puna përgatitore në periudhën afatgjatë nuk do të 
rritet dhe se puna e tyre do të jetë më e këndshme.

PROBLEMI I BAZUAR NË TË MËSUARIT ËSHTË I NJËJTË SI NË SCL
Të  mësuarit duke u bazuar në problem (PBL) është një metodë e të mësuarit në të cilën 
studentët  në mënyrë bashkëpunuese  i zgjidhin problemet dhe pastaj reflektojnë mbi për-
vojat e tyre. PBL është një metodë e mësimdhënies në të cilën mund të aplikohet qasja e 
gjerë e SCL-së, por ka shumë alternativa për këtë metodë, siç është hulumtuar më sipër. 
Prandaj SCL-ja është  ombrellë në të cilën bën pjesë  PBL-ja. Ato nuk janë e njëjta gjë.

SCL-ja NUK ËSHTË  E PËRSHTATSHME PËR TË GJITHA FUSHAT AKADE-
MIKE
SCL-ja është lehtësisht e adaptueshme për të gjitha temat dhe kurset, edhe pse mënyra 
praktike në të cilën ajo zbatohet mund të ndryshojë. Në të gjitha kurset dhe komponentët 
e programit, studentët mund të vihen në qendër. Përdorimi në rritje i sigurimit të cilësisë 
në arsimin e lartë, i zbatueshëm në të gjitha fushat akademike, mund të jetë një mjet që rrit 
aplikimin e kësaj qasjeje. Disa ndryshime do të shfaqen me rastin e ligjërimit gjatë gjithë 
temave të  ndryshme të lëndës, me një dallim të dukshëm ndërmjet shkencave humane  
dhe shkencave tjera. Megjithatë, SCL ofron një filozofi themelore të të mësuarit e cilat 
mund të përdoret në të dy fushat.
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scl underMines The Teaching Profession
Some assert that the teaching profession will no longer be valued if scl becomes the 
norm as it takes the focus away from the teacher and places it on the student. As ex-
plained above, while the role of the teacher is somewhat different in scl, it is not di-
minished in its importance. Rather it is a role of enabling students to learn, guiding 
them through the course or programme component, rather than feeding them infor-
mation. It is likely that the teaching profession will actually become more valued with 
a higher emphasis being placed on scl because scl brings students in as part of the 
academic community, where research-led teaching can become a reality and where 
feedback is more constructive.

sTudenTs haVe More Work To do in scl
scl does not necessarily pose a higher workload for students. Rather it requires a re-
organisation of students’ study-time, focusing more on genuine learning activities 
rather than memorisation of information. This enables graduates to be more effective 
and adaptable, making them better-equipped to solve problems as they may arise.

Teachers haVe To do More PreParaTory Work in scl
In more traditional methods of teaching, it is quite often the case that teachers have a 
lot of preparatory work to do in order to make sure their students will be able to take 
notes from what they say in class and then repeat this in their examination. While 
teachers may have to re-think their ways of teaching, it is likely in the long-term that 
the preparation work will not increase and that their work will be more enjoyable.

ProBleM-Based learning is The saMe as scl
Problem-based learning (pbl) is a method of learning in which students collaborative-
ly solve problems and then reflect upon their experiences. pbl is one teaching method 
in which the wider scl approach can be applied but there are many alternatives to this 
method, as explored above. scl is therefore the umbrella under which pbl falls. They 
are not one and the same thing.

scl is noT suiTaBle To all acadeMic fields
scl is easily adaptable to all subjects and courses, though the practical manner in 
which it is implemented may differ. In all courses and programme components, stu-
dents can be put at the centre. The increasing use of quality assurance in higher educa-
tion, applicable across academic fields, can be a tool which enhances the application 
of this approach. Some differences do arise when teaching across different subject-
disciplines, with a notable distinction being between the humanities and the sciences. 
However, scl provides an underlying learning philosophy which can be used in both 
areas.

63coMMon MisconcePTions

scl sTudenTs learn Very liTTle suBJecT-MaTTer
On the contrary, students who have learned in this way are likely to know more. They 
may know fewer repeatable facts but are likely to know more about solving problems 
for themselves, thinking for themselves in an analytical manner and engaging in re-
search. Upon leaving higher education, it is more useful for graduates to be able to 
apply transferable skills rather than to regurgitate exact accounts of information im-
parted to them.

noT all Teachers can Teach in a sTudenT-cenTred Way
All teachers are able to apply the scl approach! It does not matter whether a teacher 
has been in the profession for a few months or for many years. Nonetheless, as ex-
plained above, all teachers require support for their teaching in the form of profes-
sional development which is imperative for the success of the implementation of the 
scl approach.

scl reQuires Being Technologically-Minded
scl may incorporate aspects of e-learning for students and the possibility of distance-
learning, thus providing added flexibility to where and how learning can take place. 
As seen above, the use of technology is also useful both inside and outside classroom 
settings in enhancing the learning experience of students, enabling them to give feed-
back in various ways and to source information as necessary. However, the use of the 
internet and of online learning spaces and sources all represent developments which 
have already weaved their way into the practice of higher education institutions. Thus 
scl requires no more than what is already required in many cases.

STUDENTËT E SCL-së MËSOJNË SHUMË PAK LËNDË PROFESIONALE 
Në të kundërtën, studentët që kanë mësuar në këtë mënyrë ka të ngjarë të dinë më shumë. 
Ata mund të dinë më pak fakte të përsëritshme, por ka të ngjarë që të dinë më shumë për 
zgjidhjen e problemeve për veten e tyre, duke menduar për veten e tyre në një mënyrë anali-
tike dhe duke u të angazhuar në hulumtime. Pas përfundimit të arsimit të lartë, është më e 
dobishme për të diplomuarit të jenë në gjendje që të aplikojnë aftësitë e transferueshme në 
vend se të kthejnë mbrapa sasinë e  saktë të informatave që janë transferuar te ta.

JO TË GJITHË MËSIMDHNËSIT MUND TË LIGJËROJNË SIPAS MËSYRËS ME 
STUDENTIN NË QENDËR
Të gjithë mësimdhënësit  janë në gjendje të aplikojnë  qasjen e SCL-së! Nuk ka rëndësi nëse 
një mësimdhënës ka qenë në  profesion për disa muaj apo për shumë vite. Megjithatë, siç 
shpjegohet më lart, të gjithë mësimdhënësit kërkojnë mbështetje për mësimdhënien e tyre 
në formën e zhvillimit profesional, i cili është imperativ për suksesin e zbatimit të qasjes së 
SCL-së.
 
SCL-JA KËRKON QË TË BAZOHET NË TEKNOLOGJI
SCL-ja mund të inkorporojë aspektet e e-mësimit për studentët dhe mundësinë e të më-
suarit në distancë, duke siguruar fleksibilitetin e shtuar për aty ku mund të bëhet dhe si 
mund të bëhet mësimnxënia. Siç shihet më sipër, përdorimi i teknologjisë është gjithashtu 
i dobishëm si brenda ashtu dhe jashtë formatit të klasës në rritjen e përvojës së të mësuarit 
të studentëve, duke u lejuar atyre që të japin reagime kthyese në mënyra të ndryshme dhe  
informatat burimore sipas nevojës. Megjithatë, përdorimi i  internetit si dhe burimeve dhe  
hapësirave për të mësuarit online, të gjitha këto përfaqësojnë zhvillimet të cilat tashmë kanë 
zënë vendin e tyre  në  praktikën e institucioneve të arsimit të lartë. Kështu që SCL-ja nuk 
kërkon asgjë më shumë sesa çfarë është e nevojshme tashmë në shumë raste.
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scl and The Bologna Process9 

inTroducTion9.1 

There is a general acceptance across Europe that scl is a learning approach which fo-
cuses on the needs of the learner rather than those of others involved in the educa-
tional process. It is also widely agreed that scl ultimately has a far-reaching impact on 
the design and flexibility of curricula, on course-content, on learning methods used 
and on consultation with students.

Often broken down into smaller action lines, the Bologna Process did not deal di-
rectly with scl from the outset. The concept itself was only substantially included 
in the communiqué of the Leuven/Louvain-la-Neuve Bologna Process ministerial 
conference of 2009. However, in the communiqué adopted at this meeting, no official 
definition of scl was put forward and reference is only made therein to the aspect of 
flexibility and to the procedures according to which consultation processes should 
take place in leading towards curricular reform.

This notwithstanding, the Bologna Process has come to include several elements 
which can help to establish a functioning scl system. Many of these are tools which 
offer students increased flexibility and allow for better visibility of the qualifications 

»We reassert the importance of the 
teaching mission of higher education 
institutions and the necessity for ongo-
ing curricular reform geared toward 
the development of learning outcomes. 
Student-centred learning requires 
empowering individual learners, new 
approaches to teaching and learning, 
effective support and guidance structures 
and a curriculum focused more clearly on 
the learner in all three cycles. Curricular 
reform will thus be an ongoing process 
leading to high quality, flexible and more 
individually tailored education paths. 
Academics, in close cooperation with 

student and employer representatives, 
will continue to develop learning out-
comes and international reference points 
for a growing number of subject areas. 
We ask the higher education institutions 
to pay particular attention to improv-
ing the teaching quality of their study 
programmes at all levels. This should be a 
priority in the further implementation of 
the European Standards and Guidelines 
for quality assurance.«

leuven/louvain-la-neuve  
communiqué, 2009

9. SCL-ja DHE PROCESI I BOLONJËS 

9.1 HYRJE 

Në  tërë Evropën ekziston një pranim i përgjithshëm që SCL-ja është një qasje e të mësuar-
it që fokusohet në nevojat e  studentit në vend se të fokusohet në ato të tjerëve të përfshirë 
në procesin arsimor. Gjithashtu është  dakorduar gjerësisht se SCL në fund të fundit ka një 
ndikim shumë më të gjerë në hartimin dhe fleksibilitetin e kurrikulave, në përmbajtjen e 
kursit, në metodat e përdorura për mësimnxënie  dhe në konsultim me studentët.

Shpeshherë i zbërthyer në linja të vogla të veprimit, Procesi i  Bolonjës nuk është marr direkt 
me SCL-në që nga fillimi. Vetë koncepti ishte përfshirë ndjeshëm vetëm në komunikatën 
e Leuven/Louvain -la- Neuve, për Konferencën Ministrore lidhur me  Procesin e Bolonjës 
2009. Megjithatë, në  komunikatën e miratuar në këtë takim, nuk ishte dhënë asnjë përkufizim 
zyrtar i SCL-së dhe referimi është bërë vetëm në aspektin e fleksibilitetit dhe të  procedurave, 
sipas të cilave duhet të bëhen proceset e konsultimit në drejtim të reformës kurrikulare. 
 
Pavarësisht  kësaj,  Procesi i Bolonjës ka arritur të përfshijë disa elemente që mund të 
ndihmojnë për të krijuar një sistem funksional të SCL-së. Shumë nga këto janë mjete të 
cilat ofrojnë fleksibilitetin e rritur të studentëve dhe mundësojnë vizibilitet më të mirë të 
kualifikimeve të cilat i fitojnë  studentët, duke mundësuar krahasueshmërinë e rritur dhe 
përputhshmërinë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë. 

Ne ritheksojmë  rëndësinë e misionit të 
mësimdhënies në institucionet e  arsimit 
të lartë dhe nevojën për reforma të va-
zhdueshme kurrikulare drejtuar kah   zh-
villimi i rezultateve të mësimnxënies. Të  
mësuarit me studentin në qendër kërkon 
fuqizimin individual të studentëve, qasje 
të reja të mësimdhënies dhe të mësim-
nxënies, mbështetje efektive dhe struktu-
ra udhëzuese dhe një kurrikulë të fokusu-
ar më qartë në studentët në të tri ciklet. 
Reforma kurrikulare do të jetë kështu një 
proces i vazhdueshëm që çon në metodat 
e  arsimit me cilësi më të lartë, fleksibile 
dhe më të përshtatura individualisht. 
Akademikët, në bashkëpunim të ngushtë 

me përfaqësuesit e studentëve dhe të 
punëdhënësve, do të vazhdojnë të zh-
villojnë rezultatet e mësimit, si dhe pika 
ndërkombëtare të referencës që  flasin 
për një numër në rritje të fushave të stu-
dimit. Ne kërkojmë nga  institucionet e 
arsimit të lartë që t’i kushtojnë vëmendje 
të veçantë  përmirësimit të cilësisë së 
mësimdhënies së  programeve të tyre të 
studimit  në të gjitha nivelet. Kjo duhet të 
jetë prioritet  në zbatimin e mëtejshëm të 
Standardeve Evropiane dhe Udhëzimeve 
për sigurimin e cilësisë.

Komunikatë e Leuven/Louvain 
-la-Neuve , 2009
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that students gain, enabling increased comparability and compatibility across the Eu-
ropean Higher Education Area. As outlined below, these tools also prove to be help-
ful in fostering scl, since Bologna-inspired reforms also provide and opportunity for 
change, replacing some of the more traditionally rigid elements in higher education.

hoW can The Bologna Process helP in scl?9.2 

At the t4scl launching conference, where a workshop specifically addressed the link 
between the Bologna Process and scl, many students and teachers who participated 
in the conference felt that shifting mentalities, changing methods and increasing flex-
ibility in higher education institutions is extremely difficult. The elements that stu-
dents and staff found important for a move towards an scl approach included:

Flexible learning paths based on the use of learning outcomes;qq

Student participation in curriculum design;qq

Focus on the individual learner and the importance of learning how to qq
learn;

Portfolio models for assessment;qq

An interactive learning process which includes peer learning; andqq

Increased consultation and participation of students in curricular design;qq

In addition, the heightened responsibility of students related to their higher influence 
on curricula in scl was perceived as an important element in the implementation of 
the scl approach. The personal development of learners was also identified as a valu-
able outcome of higher education. Participants stressed that, through scl, learners 
should be empowered and autonomous, allowing their creativity to flourish and fos-
tering critical thinking in a lifelong learning approach. All of these are desired but do 
not fully exist in current higher education systems. Some of these desired changes can 
be brought about by a reconsideration of policy but a solution to the struggle to make 
the educational system more flexible and learner-centred can be found in various Bo-
logna Process tools and concepts.

As can be seen below, the Bologna Process can help enhance scl since it is a system 
that has introduced change in a large number of European countries, which change, 

9.2 Si mund të ndihmojë procesi i Bolonjës në SCL?

 
Siç përshkruhët më poshtë, këto mjete janë  dëshmuar si të   dobishme në nxitjen e  qasjes 
së SCL-së, pasi që reformat e frymëzuara nga Bolonja gjithashtu ofrojnë mundësi për ndry-
shim, duke zëvendësuar disa nga elementet tradicionalisht më të ngurta në arsimin e lartë

Në konferencën e lansimit të T4SCL-së, ku një punëtori në mënyrë specifike ka adresuar   
lidhjen ndërmjet Procesit të Bolonjës dhe SCL-së, shumë studentë dhe mësimdhënës të 
cilët morën pjesë në konferencë erdhën në përfundim se zhvendosja e mentaliteteve, me-
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Përveç kësaj, përgjegjësia rritur e studentëve në lidhje me ndikimin e tyre më të madh  në 
kurrikula në SCL është perceptuar si një element i rëndësishëm në zbatimin e qasjes së 
SCL-së.  Zhvillimi personal i studentëve gjithashtu është identifikuar edhe si  rezultat i 
vlefshëm i arsimit të lartë. Pjesëmarrësit theksuan se, nëpërmjet SCL-së, studentët  duhet 
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politikave, por zgjidhja e përpjekjeve   për ta bërë sistemin arsimor më fleksibil dhe me 
studentin në qendër mund të gjendet në mjetet  dhe konceptet e ndryshme të Procesit të 
Bolonjës.

Siç mund të shihet më poshtë,  Procesi i Bolonjës mund të ndihmojë avancimin e SCL-së 
pasi që ai është një sistem që ka futur ndryshimet në një numër të madh të vendeve evro-

Mënyrën   fleksibile  të të mësuarit duke u bazuar në përdorimin e rezultateve të mësim-
nxënies; 

Fokusimin në  studentin individual dhe rëndësinë për të mësuarit se si të studiojnë; 

Pjesëmarrjen e studentëve në hartimin e planprogramit; 

Modelet e dosjeve për vlerësim; 

Një proces i të mësuarit interaktiv i cili përfshin të mësuarit nga kolegët, dhe 

Rritjen e konsultimit dhe pjesëmarrjes së studentëve në hartimin e kurrikulave;
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that students gain, enabling increased comparability and compatibility across the Eu-
ropean Higher Education Area. As outlined below, these tools also prove to be help-
ful in fostering scl, since Bologna-inspired reforms also provide and opportunity for 
change, replacing some of the more traditionally rigid elements in higher education.

hoW can The Bologna Process helP in scl?9.2 

At the t4scl launching conference, where a workshop specifically addressed the link 
between the Bologna Process and scl, many students and teachers who participated 
in the conference felt that shifting mentalities, changing methods and increasing flex-
ibility in higher education institutions is extremely difficult. The elements that stu-
dents and staff found important for a move towards an scl approach included:

Flexible learning paths based on the use of learning outcomes;qq

Student participation in curriculum design;qq

Focus on the individual learner and the importance of learning how to qq
learn;

Portfolio models for assessment;qq

An interactive learning process which includes peer learning; andqq

Increased consultation and participation of students in curricular design;qq

In addition, the heightened responsibility of students related to their higher influence 
on curricula in scl was perceived as an important element in the implementation of 
the scl approach. The personal development of learners was also identified as a valu-
able outcome of higher education. Participants stressed that, through scl, learners 
should be empowered and autonomous, allowing their creativity to flourish and fos-
tering critical thinking in a lifelong learning approach. All of these are desired but do 
not fully exist in current higher education systems. Some of these desired changes can 
be brought about by a reconsideration of policy but a solution to the struggle to make 
the educational system more flexible and learner-centred can be found in various Bo-
logna Process tools and concepts.

As can be seen below, the Bologna Process can help enhance scl since it is a system 
that has introduced change in a large number of European countries, which change, 
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where properly implemented, has fostered increased flexibility and the use of out-
come-based learning.

ecTs and The use of learning ouTcoMes9.3 

The European Credit Transfer System (ects) is often seen as the most basic of all 
Bologna tools because it was implemented in the Process from a very early stage. 
It actually predates the Bologna Process as it was first applied in the context of the 

European Commission’s Erasmus exchange pro-
gramme in order to facilitate mobility of students. 
From the very start of the Bologna Process in 1999 
there was a clear commitment to the setting up of 
a European-wide credit system, which was later 
determined to be the ects model. Many countries 
started to adopt ects as their credit accumulation 
and transfer system, this being the Bologna action 
line which they chose to implement first. However 

initial implementation was quite flawed as there was very little good practice available 
by way of measuring workload or defining ects in terms of learning outcomes.

In order for ects credits to fulfil their function, they need to be based on learning 
outcomes and measured workload. One ects is normally considered to correspond to 
25–30 hours of workload, which, in an scl setting, might vary based on the specificity 
of subjects and of the learning styles adopted by students. ects would be worthless 
without the proper steps taken to ensure the use of learning outcomes. Very careful 
attention needs to be paid to how learning outcomes are written, so as to facilitate 
learner-centred education. This issue was examined in depth in Chapter VI above.

ecTs is a standard for comparing the 
attainment of learners across the eu-
ropean higher education area. it helps 
make education flexible by offering 
students the possibility to transfer and 
accumulate credits for the knowledge, 
skills and competences acquired.

How can ECTS benefit SCL?
ecTs is a flexibility tool which can help 
to a great degree in applying scl. The 
benefits which ecTs can bring to the 
educational process include the fol-
lowing:
no learning is lost: ecTs gives students 
the possibility to have their learning 
attainment recognised and to accumu-
late credits for their learning;
Mobility is made much easier: ecTs 
credits are transferable, enabling 

mobility of students where adequate 
recognition procedures are in place;
ecTs enables the recognition of prior 
learning: This feeds into students’ 
education if they prove that they had 
a learning experience outside the 
formal educational setting, being 
granted ecTs as recognition for it; and 
ecTs enables recognition of the entire 
spectrum of students’ work which is 
dedicated to achieving the goals of 
their studies.

9.3 ECTS DHE  PËRDORIMI I REZULTATEVE TË TË MËSUARIT

piane, ku këto ndryshime, aty ku janë zbatuar siç duhet, kanë nxitur rritjen e fleksibilitetit 
dhe përdorimin e rezultateve në bazë të mësuarit.

Në mënyrë që kreditë e ECTS-së të përmbushin funksionin e tyre, ato duhet të jenë të 
bazuara në rezultatet e të mësuarit dhe ngarkesës së matur të punës. Zakonisht një ECTS 
konsiderohet   të korrespondojë me 25-30 orë të ngarkesës së punës, që në një format të 
SCL-së, mund të ndryshojë bazuar në specifikat e lëndëve  dhe të  stileve të të mësuarit të 
miratuara nga studentët. ECTS do të ishte e pavlefshme pa hapat e duhur për të siguruar 
përdorimin e rezultateve të mësimnxënies. Vëmendje shumë e kujdesshme duhet t’i kush-
tohet mënyrës së si janë hartuar rezultatet e të mësuarit, në mënyrë që të lehtësojë qasjen 
e të mësuarit me studentin në qendër. Kjo çështje u shqyrtua më thellësisht në Kapitullin 
VI më lartë.
Si mund të përfitojë SCL nga ECTS?
ECTS është një mjet fleksibil që mund 
të ndihmojë në masë të madhe në 
aplikimin e SCL-së. Përfitimet të cilat 
ECTS mund të sjellë në procesin e ar-
simit përfshijnë si në vijim:
Nuk ka mësimnxënie të humbur: ECTS 
iu jep studentëve mundësi që arritjet 
e tyre të të mësuarit të njihen dhe të 
grumbullojnë kreditë për të mësuarit 
e tyre;
Mobiliteti është shumë i lehtë: kreditë  
ECTS  janë të transferueshme, duke 

bërë të mundur mobilitetin e stu-
dentëve, ku janë në funksion procedu-
rat adekuate të njohjes;
ECTS mundëson njohjen e të mësuarit 
të mëparshëm: Kjo futet në edukimin 
e studentëve nëse ata dëshmojnë se 
ata kishin një përvojë mësimi jashtë 
formatit zyrtar arsimor, duke e dhënë 
ECTS-në si njohje për të; dhe
ECTS mundëson njohjen e gjithë spek-
trit të punës së studentëve që dediko-
het për arritjen e qëllimeve të studi-
meve të tyre.

Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve  (ECTS) është parë shpesh si një nga mjetet 
më themelore nga të gjitha mjetet e Bolonjës, sepse ai është zbatuar në Proces që nga një 
fazë shumë e hershme. Në  fakt ai i paraprin Procesit të Bolonjës pasi që ishte aplikuar i 
pari në kuadër të programit të shkëmbimit të Komisionit Evropian të quajtur Erasmus, 

në mënyrë që të lehtësojë lëvizjen e studentëve. Që 
nga fillimi i Procesit të Bolonjës në vitin 1999 ka pasur 
një angazhim të qartë për ngritjen e një sistemi mbarë- 
Evropian të kredive, i cili më pas ishte vendosur të 
jetë modeli ECTS. Shumë vende filluan të miratojnë 
ECTS-në si sistem i grumbullimit dhe transferimit të 
kredive të tyre, që është  linja e veprimit të Bolonjës 
që ata e zgjodhën për ta zbatuar si të parën. Megjithatë 
zbatimi fillestar ishte me disa të meta pasi që kishte 

shumë pak praktikë të mirë në dispozicion me anë të matjes së ngarkesës së punës ose të 
përcaktimit të ECTS-së në aspektin e rezultateve të mësimnxënies.

ECTS është një standard për krahasimin 
e arritjeve të studentëve në Hapësirën Ev-
ropiane të Arsimit të Lartë. Ajo ndihmon 
që arsimi të bëhet fleksibil duke i ofruar 
studentëve mundësinë për të transferuar 
dhe të grumbulluar kredi për  njohuritë, 
aftësitë dhe kompetencat e fituara.
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QualificaTion fraMeWork9.4 

Qualification frameworks are represented by systems that map out existing qualifi-
cations and correlate them with attained learning outcomes and levels of education. 
Qualifications frameworks do not only apply to higher education, but to the entire 
span of education levels. Though not all European countries have as yet set up func-
tioning qualification frameworks, for the ones that did, qualification frameworks 
are vital in offering students flexible learning paths and enabling them to apply a 
constructionist approach to their learning through a step-by-step approach to their 
learning process. If combined with recognition of prior learning and the proper use 
of ects, this can enable maximum efficiency to be applied to student workload by not 
making learning repetitive and establishing specific goals applicable at a given level of 
the qualifications framework.

Irish Qualifications Frameworkfig. 5 
source: dublin college university

9.4 KORNIZAT E KUALIFIKIMEVE 

Kornizat e kualifikimit janë të përfaqësuara nga sistemet që hartojnë  kualifikimet ekzis-
tuese dhe i lidhin ato me rezultatet e arritura në të mësuarit dhe nivelet e arsimit. Kornizat 
e kualifikimeve nuk zbatohen vetëm për arsimin e lartë, por për tërë hapësirën e  niveleve të 
arsimit. Megjithëse jo të gjitha vendet evropiane ende nuk e kanë ngritur  funksionimin e 
kornizave të kualifikimeve, për ato që e kanë bërë një gjë të tillë, kornizat e kualifikimit janë 
jetike për t’iu ofruar studentëve mënyra  fleksibile të të mësuarit dhe duke u mundësuar 
atyre që të aplikojnë një qasje konstruktive në të mësuarit e tyre përmes një qasjeje hap pas 
hapi në procesin e tyre të të mësuarit. Nëse kombinohet me njohjen e  mësimnxënies së 
mëparshme dhe përdorimin e duhur të ECTS-së, kjo mund të mundësojë efikasitet mak-
simal që do të zbatohet në ngarkesë e punës së studentit, duke mos e bërë të mësuarit të 
jetë përsëritës dhe i vendos e objektivat specifike të zbatueshme në një nivel të caktuar të 
kornizës së kualifikimeve.

Korniza e Kualifikimeve  Irlandeze 
Burimi: Universiteti i Kolegjit të Dublinit  
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QualiTy assurance as an aid To scl9.5 

The joint ei-esu survey undertaken with member organisations at the beginning of 
the t4scl project brought to the fore a number of policies and areas which impact 
upon the advancement of scl. Quality assurance was one of the areas most-frequent-
ly identified as influencing reform in teaching and learning. The is because quality 
reviews influence institutions in many ways, including with respect to funding and 
institutional prestige, so that it acts as an incentive more than any other action line 
of the Bologna Process. However the Standards and Guidelines for Quality Assur-
ance in the European Higher Education Area (esg) do not take into account issues of 
teaching and learning in an adequate way, as the onus of the quality assurance process 
remains highly procedural, focusing largely on mechanisms and regulations as such, 
rather than on setting up a quality culture at all levels.

An important step that needs to, and can, be taken in quality assurance within the 
framework of the Bologna Process is to try to include considerations related to quality 
teaching, inclusion of students in curriculum design and improvement of teaching/
learning methods in the internal quality assurance guidelines of a given institution. 
Going beyond the bare minimum as stipulated in the esg is a must in order to enable 
quality assurance to have an impact that extends beyond bureaucratic procedures.

How can Qualifications Frameworks 
help in SCL?
They emphasise the usefulness of every 
particular learning outcome in devel-
oping qualifications;
They encourage lifelong learning and 
help students plan their careers and 
their learning;
They help students choose what to 
learn based on their own life goals and 
can become a significant aid to self-
directed learning; and
if certified comparable to european or 
international qualifications frameworks, 
they can become a tool for both verti-
cal and horizontal mobility of students 
by making qualifications readable and 
transferable.

How does Quality Assurance Con-
tribute to SCL?
Quality assurance is the main Bologna 
tool that influences decision-making 
within institutions. Where quality is 
deemed to include teaching and learn-
ing, it has the potential of influencing 
institutional priorities;
The quality assurance processes as en-
visaged in the Bologna Process deline-
ate a clear role for students, thus being 
a positive example in student inclusion 
within decision-making processes in 
institutions; and
Quality assurance is aimed at creating 
a quality culture within institutions 
which can lead to the enhancement of 
the educational models used, includ-
ing a move to a more student-centred 
education.

9.5 SIGURIMI I CILËSISË SI NJË NDIHMË PËR SCL

Anketa e përbashkët e EI-ESU-së e kryer me organizatat anëtare në fillim të projektit 
T4SCL ka sjellë në pah një numër politikash dhe fushash të cilat kanë ndikim në përpa-
rimin e SCL-së. Sigurimi i cilësisë ka qenë një nga fushat  më së shumti e  identifikuar si 
reformë  ndikuese në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Kjo vlenë për shkak se vlerësimet 
e cilësisë  ndikojnë në institucione në shumë mënyra, duke përfshirë financimin dhe pres-
tigjin institucional, në mënyrë që ajo vepron si një nxitës më shumë se çdo vijë tjetër e 
veprimit të Procesit të Bolonjës. Megjithatë, Standardet dhe Udhëzimet për Sigurimin e 
Cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë (ESG) nuk marrin parasysh çështjet e 
mësimdhënies dhe të mësimnxënies në mënyrë adekuate, pasi që  përgjegjësia e procesit të 
sigurimit të cilësisë mbetet shumë  procedurale, duke u fokusuar kryesisht në mekanizmat 
dhe rregulloret si të tilla, se sa në krijimin e një kulture të cilësisë në të gjitha nivelet.

Një hap i rëndësishëm që duhet dhe mund të ndërmerret  në sigurimin e cilësisë brenda 
kornizës së Procesit të Bolonjës është përpjekja që të përfshijmë rekomandimet që lidhen 
me cilësinë e mësimdhënies, përfshirjen e studentëve në hartimin e planprogrameve dhe 
përmirësimin e metodave të  mësimdhënies/mësimnxënies në udhëzimet për sigurimin 
e cilësisë së brendshme të një institucioni të caktuar. Duke shkuar përtej minimumit të 
thjeshtë siç përcaktohet në  ESG është një domosdoshmëri për të mundësuar sigurimin e 
cilësisë që të ketë një ndikim i cili shtrihet përtej procedurave burokratike.

Si mund të ndihmojnë Kornizat e 
Kualifikimit në SCL?
Ato theksojnë  dobinë e çdo rezultati 
të caktuar të të mësuarit në zhvillimin 
e kualifikimeve; 
Ato inkurajojnë të mësuarit gjatë 
gjithë jetës dhe ndihmojnë studentët 
të planifikojnë karrierën e tyre dhe të 
mësuarit e tyre;
Ato iu ndihmojnë studentëve të zgje-
dhin çfarë të mësojnë bazuar në qëlli-
met e tyre të jetës dhe mund të bëhen 
një ndihmë e rëndësishme për të më-
suarit e vetë-drejtuar; dhe 
Nëse certifikohen në mënyrë të kraha-
sueshme me kornizat e kualifikimeve 
evropiane ose ndërkombëtare, ato 
mund të bëhen një mjet për lëvizsh-
mërinë vertikale dhe horizontale të 
studentëve duke bërë kualifikimet të 
lexueshme dhe të transferueshme.

Si kontribuon sigurimi i cilësisë në 
SCL?
Sigurimi i cilësisë është mjeti kryesor 
i Bolonjës që ka ndikim në vendim-
marrje brenda institucioneve. Aty ku 
cilësia mendohet të përfshijë mësim-
dhënien dhe  mësimnxënien, ajo ka 
potencial për të ndikuar prioritetet 
institucionale; 
Proceset për sigurimin e cilësisë siç 
janë parashikuar në Procesin e Bo-
lonjës përvijojnë një rol të qartë për 
studentët, duke qenë një shembull 
pozitiv në përfshirjen e studentëve në 
proceset vendim-marrëse në institu-
cione; dhe 
Sigurimi i cilësisë ka për qëllim krijimin 
e një kulture të cilësisë brenda institu-
cioneve e cila mund të çojnë në rritjen 
e  modeleve të përdorura arsimore, 
duke përfshirë kalimin drejt qasjes së 
arsimit me studentin në qendër.
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One major danger posed particularly by policy-makers who make an erroneous asso-
ciation with quality assurance, is in the form of rankings, typologies and league tables. 
While these have been dismissed by many stakeholders of the academic community, 
their influence still looms large in higher education policies, leading to a re-orienta-
tion of internal institutional policies aimed at fulfilling the criteria that is set out by 
the rankings.

Criteria for ranking institutions most often involve an exclusive focus on research and 
technical aspects that are distinct from core educational activities. Since teaching and 
learning do not provide strictly measurable parameters, it is often the case that they 
are sidelined or represented through criteria which are not fully relevant. This has the 
potential to cause much damage should these rankings increase their clout over qual-
ity assurance as the process by which institutions evaluate their results and set their 
goals.

recogniTion of Prior learning9.6 

One of the first premises that needs to be overcome in order to apply scl adequately is 
that by which higher education institutions claim a monopoly on learning. Learning, 
in terms of knowledge gained at the individual level, takes place in far more numer-
ous settings than in the classroom, but is often only recognised when it happens in 
academic settings.

Recognition of Prior Learning (rpl) is fairly widespread for employment or educa-
tional access purposes but is rarely used to feed learning outcomes into the coher-
ent set of qualifications that a student gains as a result of the learning process. That 
is, if learning outcomes X, Y and Z lead to competence W, most students in Europe 
need to attain all 3 outcomes in their institution, rather than contribute by learning 
outcome Z from external experiences. It is noteworthy that rpl is not intrinsically 

What is the Value that RPL brings to 
SCL?
it can help students complement 
learning in the academic setting with 
informal learning that takes place in 
real-life situations, giving the learner 
more control over the way certain 
learning outcomes are attained;

it facilitates successful completion of 
higher education for students with a 
general background, such as those who 
start working upon finishing second-
ary education; and used in conjunction 
with eTcs and qualification frame-
works, it can become a vital tool in 
supporting self-directed learning.

Një rrezik i madh që vjen sidomos nga hartuesit e politikave të cilët bëjnë një shoqërim 
të gabuar me sigurimin e cilësisë, është në formën e renditjeve, tipologjive dhe tabelave të 
ligës. Derisa këto kanë qenë të përjashtuara nga shumë hisedar të komunitetit akademik, 
ndikimi i tyre ende është shumë i  madh në politikat e arsimit të lartë, duke çuar në një 
ri-orientim të politikave të brendshme institucionale që kanë për qëllim përmbushjen e 
kritereve të përcaktuara nga renditja.

Kriteret për renditjen e institucioneve  shpesh duhet të përfshijnë një fokus të veçantë në 
aspektet hulumtuese dhe teknike që janë të dallueshme nga aktivitetet kryesore arsimore. 
Pasi që mësimdhënia dhe mësimnxënia nuk ofrojnë parametra rreptësisht të matshëm, 
shpesh ndodh të anashkalohen  ose të përfaqësohen me anë të kritereve të cilat nuk janë 
plotësisht relevante. Kjo ka potencialin të shkaktojë shumë dëme nëse këto renditje duhet 
të rrisin pushtetin e tyre mbi sigurimin e cilësisë si proces me të cilin institucionet i vlerë-
sojnë rezultatet e tyre dhe përcaktojnë qëllimet e tyre.

Një nga premisat e para që duhet të tejkalohet në mënyrë që të aplikojmë SCL-në në 
mënyrë adekuate është ajo me të cilën institucionet e arsimit të lartë pretendojnë një mo-
nopol në të mësuarit. Të mësuarit, në aspektin e njohurive të fituara në nivel individual, 
bëhet në formate shumë më të medha sesa në klasë, por shpesh kjo njihet vetëm kur ndodh 
në hapësirat akademike.

Njohja e të mësuarit të mëparshëm (RPL) është mjaft e përhapur për punësim ose për 
qëllime edukative, por ajo është përdorur rrallë për të ushqyer rezultatet e mësimnxënies 
në një grup koherent të kualifikimeve që studenti i fiton si rezultat i procesit të të mësuarit. 
Kjo është, në qoftë se rezultatet e mësimit X, Y dhe Z çojnë në kompetencën W, shumica e 
studentëve në Evropë kanë nevojë për të arritur të tri rezultatet në institucionin e tyre, në 
vend se të kontribuojnë nëpërmjet rezultatit të të mësuarit  Z nga përvojat  e jashtme. Vlen 
të përmendet se RPL nuk është e lidhur thelbësisht me zhvillimin e Kornizës Kombëtare 

9.6 NJOHJA E TË MËSUARIT TË MËPARSHËM  

Cila është vlera që RPL sjell në SCL?
Ajo  mund të ndihmojë studentët të 
plotësojnë të mësuarit në mjedisin 
akademik me të mësuarit informal që 
ndodh në situata të jetës reale, duke 
i dhënë studentit më shumë kontroll 
mbi mënyrën e arritjes së rezultateve të 
caktuara të të mësuarit; 
Ajo lehtëson përfundimin e suksesshëm 

të arsimit të lartë për studentët me një 
sfond të përgjithshëm, siç janë ata që 
fillojnë të punojnë pas mbarimit të ar-
simin e mesëm; dhe 
E përdorur së bashku me ECTS dhe 
kornizat e kualifikimeve, ajo mund 
të bëhet një mjet i rëndësishëm në 
mbështetjen e të mësuarit të vetë-
drejtuar.
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One major danger posed particularly by policy-makers who make an erroneous asso-
ciation with quality assurance, is in the form of rankings, typologies and league tables. 
While these have been dismissed by many stakeholders of the academic community, 
their influence still looms large in higher education policies, leading to a re-orienta-
tion of internal institutional policies aimed at fulfilling the criteria that is set out by 
the rankings.

Criteria for ranking institutions most often involve an exclusive focus on research and 
technical aspects that are distinct from core educational activities. Since teaching and 
learning do not provide strictly measurable parameters, it is often the case that they 
are sidelined or represented through criteria which are not fully relevant. This has the 
potential to cause much damage should these rankings increase their clout over qual-
ity assurance as the process by which institutions evaluate their results and set their 
goals.

recogniTion of Prior learning9.6 

One of the first premises that needs to be overcome in order to apply scl adequately is 
that by which higher education institutions claim a monopoly on learning. Learning, 
in terms of knowledge gained at the individual level, takes place in far more numer-
ous settings than in the classroom, but is often only recognised when it happens in 
academic settings.

Recognition of Prior Learning (rpl) is fairly widespread for employment or educa-
tional access purposes but is rarely used to feed learning outcomes into the coher-
ent set of qualifications that a student gains as a result of the learning process. That 
is, if learning outcomes X, Y and Z lead to competence W, most students in Europe 
need to attain all 3 outcomes in their institution, rather than contribute by learning 
outcome Z from external experiences. It is noteworthy that rpl is not intrinsically 

What is the Value that RPL brings to 
SCL?
it can help students complement 
learning in the academic setting with 
informal learning that takes place in 
real-life situations, giving the learner 
more control over the way certain 
learning outcomes are attained;

it facilitates successful completion of 
higher education for students with a 
general background, such as those who 
start working upon finishing second-
ary education; and used in conjunction 
with eTcs and qualification frame-
works, it can become a vital tool in 
supporting self-directed learning.
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linked with the development of a comprehensive National Qualifications Framework, 
though referring rpl to a specific level of a given qualifications learning can prove to 
be doubly-beneficial.

Overall, the best use of rpl in order to help bring about functional scl can be by using 
it to recognise learning outcomes both for access to higher education studies and for 
their contribution in gaining various qualifications within the educational system.

MoBiliTy of sTudenTs and sTaff9.7 

Mobility has proven to be a valuable experience for both students and staff. In fact, 
mobility of students and staff is one of the best tools to exchange examples of good 
practice in teaching and learning across Europe, allowing innovative teaching and 
learning methods to be analysed and applied in different contexts. Mobility is a com-
plementary tool to the scientific approach of reporting and analysing approaches to 
teaching and learning. One thus need not use trial and error approaches in applying 
different educational approaches within institutions if working examples from other 
institutions can be studied by direct contact.

In the scl approach, mobile students also have the possibility to give input and feed-
back based on their mobility experiences, in order to provide ideas as to how educa-
tional practices can change within their 
home institution. For the people engaged 
in mobility programmes, one added val-
ue is represented by the opportunity to 
study in different environments with dif-
ferent people and using different meth-
ods.

It is important to discuss the experiences 
linked to a mobility period which stu-
dents and teachers experience in a dif-
ferent institution. In order for mobility 
to have a concrete impact on the institu-
tions involved, it is vital to observe, report 
and discuss what is learnt during one’s 
mobility period. Increased cooperation 
that follows exchange of good practice 
also provides enhanced opportunities for 
both staff and student mobility.

Mobility and SCL
it is a good tool for exchanging exam-
ples of good practice between institu-
tions and individuals, provided positive 
experiences are followed up and 
actually influence practices in teaching 
and learning;
it gives learners the opportunity to 
study in different environments and 
helps them cope with different educa-
tional methods and contexts; and
in and of itself, it develops various skills 
complementary to those attained in 
the educational process (e.g. language 
skills, capacity to work in different 
environments and inter-cultural com-
munication).

Mobiliteti është dëshmuar të jetë një përvojë e vlefshme për studentët dhe stafin. Në fakt, 
mobiliteti i studentëve dhe stafit është një nga mjetet më të mira për të shkëmbyer shem-
bujt e praktikave të mira në mësimdhënie dhe mësimnxënie në Evropë, duke mundësuar 
analizimin e metodave inovative të mësimdhënies dhe mësimnxënies dhe të zbatohen ato 
në kontekste të ndryshme. Mobiliteti është një mjet plotësues për  qasjen shkencore të 
raportimit dhe analizës së qasjeve të mësimdhënies dhe të mësimnxënies. Nuk duhet të 
përdorim  qasjet provo dhe gabo në zbatimin e qasjeve të ndryshme arsimore në institu-
cione në qoftë se shembujt funksional nga institucionet e tjera mund të studiohen nga 
kontakti i drejtpërdrejtë.

Në qasjen e SCL-së, studentët mobil gjithashtu kanë mundësi të japin të dhëna dhe rea-
gime kthyese  bazuar në përvojat e mobilitetit  të tyre, në mënyrë që të japin ide se si mund 
të ndryshojnë praktikat arsimore brenda 
institucionit të tyre. Për personat e anga-
zhuar në programet e mobilitetit, një  vlerë 
e shtuar përfaqësohet  nga mundësia për të 
studiuar në mjedise të ndryshme me njerëz 
të ndryshëm dhe duke përdorur metoda të 
ndryshme.
 
Është e rëndësishme  që të diskutohen  për-
vojat lidhur me një periudhë të mobilitetit 
të cilën e përjetojnë studentët dhe mësim-
dhënësit në një institucion të ndryshëm. 
Në mënyrë që mobiliteti të ketë një ndikim 
konkret mbi institucionet e përfshira, është 
me rëndësi jetike që të vëzhgojmë, rapor-
tojmë dhe të diskutojmë çfarë është mësuar 
gjatë periudhës së mobilitetit. Bashkëpunimi 
i rritur që ndjek shkëmbimin e praktikave të 
mira gjithashtu ofron mundësi të zgjeruara 
për mobilitetin e stafit dhe të studentëve.

të Kualifikimeve gjithëpërfshirëse, edhe pse referimi i RPL-së në një nivel specifik për  të 
mësuarit e një kualifikimi të caktuar mund të dal se është dyfish  i dobishëm.

Në përgjithësi, përdorimi më i mirë i RPL-së për të ndihmuar funksionimin e  SCL-së 
mund të jetë duke e përdorur atë që të njohim (pranojmë) rezultatet e të mësuarit për 
qasje në studimet e arsimit të lartë dhe për kontributin e tyre në fitimin e kualifikimeve të 
ndryshme brenda sistemit arsimor.

9.7 Mobiliteti  i studentëve dhe stafit 

Mobiliteti dhe SCL-ja
Ajo është një mjet i mirë për shkëm-
bimin e shembujve të praktikës së mirë 
midis institucioneve dhe individëve, 
duke ofruar përvojat pozitive që janë 
ndjekur dhe të cilat në të vërtetë i 
ndikojnë praktikat në mësimdhënie 
dhe mësimnxënie; 
Kjo iu jep studentëve mundësi për të 
studiuar në mjedise të ndryshme dhe i 
ndihmon ata të përballen me metoda 
dhe kontekste të ndryshme arsimore; 
dhe
Në vetvete, ajo zhvillon aftësitë e 
ndryshme komplementare me ato të 
arritura në procesin mësimor (p.sh. 
shkathtësitë gjuhësore, kapaciteti për 
të punuar në mjedise të ndryshme dhe 
komunikimi ndër-kulturor).
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The social diMension and scl9.8 

One of the elements of the Bologna Process which is often sidelined and yet which 
is the most necessary in order to implement scl in a genuine and effective manner 
is a functional social dimension in higher education. Students from disadvantaged 
backgrounds often start their higher education studies with severe drawbacks and of-
ten need to be exposed to different learning styles and teaching methods in order to 
succeed. Students with work or family responsibilities also require extra flexibility 
in their learning paths and may need to have their studies spread out over a longer 
number of years in order to combine their ongoing commitments with their studies 
in an effective way.

Consideration of the social dimension is important so as to make flexible education 
available to those who have a lot of time to devote to learning as well to those who have 
limited time and resources to support their studies. The social dimension needs to 
delve into the educational process itself, referring not only to access into higher edu-
cation, but also to successful progression through all levels of higher education. One 
of the most important elements in this respect is the adaptation of learning methods 
to different student groups. Using a single path to attain learning outcomes is almost 
certain to put some student groups at a disadvantage.

The social dimension, if understood in a broad sense and if mindful of both social and 
educational aspects of students’ lives, can have a positive impact on the inclusiveness 
of the educational process, adapting it to all different types of students, not just the 
ones who benefit from optimum secondary education and adequate personal financ-
es.

The Link between the Social Dimen-
sion and SCL
This is needed in order to guarantee 
that no student starts his or her educa-
tion at a disadvantage;
This needs to go beyond measures of 
social support and also address the 
educational process. students from 
disadvantaged backgrounds often 
have the handicap of poorer secondary 

education or a difficult family environ-
ment which needs to be taken into con-
sideration in the planning of teaching 
methods to be used; and
offering adequate social support 
ensures that students can devote 
enough time to learning as opposed to 
being conditioned with respect to the 
time which they have available for their 
learning.

Një nga elementet e Procesit të Bolonjës i cili shpesh është lënë mënjan dhe i cili ende është  
më i nevojshmi për të zbatuar SCL-në në mënyrë  efektive është dimensioni funksional 
social në arsimin e lartë. Studentët me prapavijë të pafavorizuar shpesh fillojnë studimet e 
tyre në arsimin e lartë me disa disavantazhe të rënda dhe shpesh  duhet të ekspozohen ndaj 
stileve të ndryshme të të mësuarit dhe metodave të mësimdhënies në mënyrë që të kenë 
sukses. Studentët që janë të punësuar ose që kanë përgjegjësi familjare gjithashtu kërkojnë 
fleksibilitet shtesë në shtigjet e tyre të të mësuarit dhe mund të kenë nevojë që studimet e 
tyre të shtrihen gjatë disa viteve, në mënyrë që të kombinojnë  angazhimet e tyre të vazh-
dueshme me studimet e tyre në mënyrë efektive.

Shqyrtimi i dimensionit social është i rëndësishëm në mënyrë që arsimi fleksibil të vihet 
në dispozicion për ata që kanë shumë kohë për të mësuar, si edhe për ata që kanë kohë të 
kufizuar dhe burime për të mbështetur studimet e tyre.  Dimensioni social duhet të gërmoj 
vetë në procesin arsimor, duke iu referuar jo vetëm qasjes në arsimin e lartë, por edhe për 
përparimin e suksesshëm në të gjitha nivelet e arsimit të lartë. Një nga elementët më të 
rëndësishëm në këtë drejtim është  përshtatja e metodave të të mësuarit për grupe të ndry-
shme të studentëve. Duke përdorur një rrugë të vetme për të arritur rezultatet e mësimit 
është pothuajse e sigurt se disa grupe të studentëve do të vihen në një disavantazh.
 
Dimensioni social, në qoftë se kuptohet në një kuptim të gjerë dhe në qoftë se merr para-
sysh aspektet sociale dhe edukative të jetës së studentëve, mund të ketë një ndikim pozitiv 
në përfshirjen e procesit arsimor, duke e përshtatur atë me  të gjitha llojet e ndryshme të 
studentëve, jo vetëm me ata që përfitojnë nga arsimi i mesëm optimal dhe financat adekuate 
personale.

9.8 DIMENSIONI SOCIAL DHE SCL-ja

Lidhja ndërmjet dimensionit social 
dhe SCL-së
Kjo është e nevojshme për të garantuar 
që asnjë student nuk i fillon studimet e 
tij/saj me ndonje disavantazh; 
Kjo duhet të shkojë përtej masave të 
mbështetjes sociale dhe gjithashtu të 
adresojë procesin arsimor. Studentët që 
kanë prapavijë të pafavorizuar shpesh 
e kanë nivelin e arsimit të mesëm të 
dobët ose një mjedis të vështirë famil-

jar, që duhet të mirret parasysh  në 
planifikimin e metodave të mësimdhë-
nies që do të përdoren; dhe 
- Ofrimi i mbështetjes adekuate 
sociale siguron që studentët mund 
t’i kushtojnë kohë të mjaftueshme 
mësimnxënies në krahasim me të qe-
nurit të kushtëzuar në lidhje me kohën 
që ata kanë në dispozicion për të më-
suarit e tyre.
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in their learning paths and may need to have their studies spread out over a longer 
number of years in order to combine their ongoing commitments with their studies 
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Consideration of the social dimension is important so as to make flexible education 
available to those who have a lot of time to devote to learning as well to those who have 
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