
 

 

KODEKSI I SJELLJES GJATË MËSIMIT NË DISTANCË 

Të dashur nxënës, 

Të gjithë gjendemi në një situatë të re, ku përballemi me sfidën e rrezikut të përhapjes së Koronavirusit. Kjo 

është arsyeja pse ne përpiqemi t'ju mësojmë në kushte të sigurta, përmes mësimit në distancë (ose në një 

klasë virtuale). 

Meqenëse deri më tani keni respektuar rregulloren e shkollës, ne ju kërkojmë që të vazhdoni t'i kushtoni 

vëmendje rregullave që zbatohen për mësimin në distancë. 

1. PËRGJEGJËSITË SHKOLLORE 

• Ndiqni raportet dhe udhëzimet e rregullta nga kujdestari dhe profesorët e lëndëve 

• Kryeni detyrat, aktivitetet dhe obligimet e  juaja rregullisht dhe në kohë 

• Respektoni afatet e përcaktuara 

• Sigurohuni që të jeni aktivë në klasën virtuale çdo ditë, sipas orarit. Çdo pasivitet që zgjat më shumë se 

24 orë do të trajtohet si mungesë në klasë, kështu që duhet të ketë një arsyetim, përndryshe do të 

regjistrohet si një mungesë e parsyetuar. 

• Nëse nuk mund të kyçeni  menjëherë në aplikacionin digjital ose platformën, mos u dorëzoni, provoni 

përsëri deri sa   të keni  sukses. 

2. KOMUNIKIMI 

• Në mënyrë të drejtë dhe me respekt drejtojuni mësuesve dhe shokëve tuaj të shkollës. 

• Mos filloni komunikimin (shkrimin në chat) brenda orës që zhvillohet në klasën virtuale, përveç nëse keni 

pyetje ndaj profesorit ose keni ndonjë paqartësi në lidhje me përmbajtjen e mësimit. 

• Postoni përmbajtje që është e rëndësishme për mësimdhënien brenda klasës virtuale. 



• Materialet që postoni në klasën virtuale (platformën) duhet të jenë rezultat i punës suaj, të mos kopjohen 

ose të shkarkohen nga Interneti (Copy-Paste). 

• Mundohuni të komunikoni në gjuhën letrare. 

3. ÇFARË ËSHTË E NDALUAR 

• Fjalë të pahijshme, fyerje, diskriminim ose çfarëdo forme e dhunës verbale; 

• Marrje të përmbajtjeve që janë postuar më parë (p.sh. detyrat e shtëpisë, projekti, etj. Të  merren  nga  

njeri-tjetri); 

• Shpërndarja e ID  kodeve  të profesorëve  dhe  keqpërdorim i  tyre; 

• Çdo inçizim i mësimdhënies, fotografim, shpërndarjes së mësimdhënies, në mënyrë që të mbrohen të 

drejtat dhe privatësia e nxënësve dhe profesorëve tjerë. 

 

Vërejtje: Të gjitha rregulloret të parapara dhe Statuti i shkollës zbatohen në mënyrë të barabartë si gjatë 

mësimdhënies me prani fizike në shkollë ashtu njejtë gjatë mësimit në distancë. 
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