
Të mësuarit digjital si një mundësi! 
Pajisjet dixhitale në klasë nënkuptojnë mundësi të  
pafundme për kreativitet, të menduarit në rrjet dhe 
mësim të larmishëm. Nisma e të mësuarit dixhital  
hap një klasë që ndërthur metodat e provuara dhe  
të testuara të mësimdhënies me teknologjitë e reja  
dhe u mundëson nxënësve të zbulojnë botë të reja.  
 
Mësimi dixhital me agjencinë e  
 
Austrisë për arsim dhe ndërkombëtarizim. 
Keni ndonjë pyetje? Agjencia Austriake për  
Arsim dhe Ndërkombëtarizim ofron webinare  
për kujdestarët ligjorë! 
 
 
 
 
 
 
 
Kush është OeAD? 
OeAD është agjencia e Austrisë për arsimin dhe  
ndërkombëtarizimin. Për 60 vjet ajo ka këshilluar, pro-
movuar dhe lidhur njerëz dhe institucione nga arsimi, 
shkenca, kërkimi dhe kultura me programe të orientua-
ra drejt së ardhmes. Ministria Federale e Arsimit, 
Shkencës dhe Kërkimit ka ngarkuar OeAD me trajtimin 
operacional të iniciativës së pajisjes „Mësimi Dixhital“. 
oead.at

Kostoja e pajisjes  
Ministria Federale e Arsimit dhe Kërkimit merr përsipër  
një pjesë të madhe të kostove të blerjes. Sipas ligjit federal 
për financimin e dixhitalizimit të mësimeve shkollore  
(LiDigjShk), një kontribut personal prej 25 për qind të  
çmimit të pajisjes duhet të paguhet nga kujdestari ligjor.  
Kjo korrespondon me rreth 100 euro dhe ndryshon pak  
në varësi të llojit të pajisjes.  
 
 
 
  
 
Përjashtim nga kontributi personal 
Familjet që janë financiarisht më pak të pasura mund  
të aplikojnë për një përjashtim nga kontributi i tyre duke  
përdorur një formular në internet.   
 
 
 
 
 
 
Garancia dhe Sigurimi 
Pajisjet blihen me garanci katërvjeçare.  
Rekomandohet që të bëni sigurim ndaj dëmeve  
dhe humbjeve të caktuara.  
 
 
 
 
 

oead digiTales Lernen

Kostot sipas llojit të pajisjes 
digitaleslernen.oead.at/geraete  

Informacione për garancinë  
dhe sigurimin   
digitaleslernen.oead.at/versicherung  

Iniciativa e pajisjes 
 
Iniciativa e pajisjes “Të mësuarit dixhital” është pjesë  
e planit 8-pikësh për shkollën dixhitale të Ministrisë  
Federale të Arsimit, Shkencës dhe KërkimitNë vitin  
shkollor 2022/23, në kuadër të kësaj nisme, klasat e 5-ta 
do të pajisen me pajisje digjitale (laptop ose tablet). 
 
Qëllimi i kësaj iniciative është të krijojë parakushtet  
pedagogjike dhe teknike për mësimdhënien e mbështetur 
nga TI dhe t'u mundësojë nxënësve të kenë akses në  
arsimin dixhital në të njëjtat kushte. 
 
 
Pajisjet si pajisje mësimi dhe pune  
Duke u regjistruar për të marrë pjesë në iniciativë,  
shkollat angazhohen që pajisjet t'i përdorin në mënyrë  
pedagogjike në klasë dhe të krijojnë kuadrin e kushteve  
të nevojshme për këtë. 
 
Rreth 1,500 shkolla tashmë po marrin pjesë në këtë  
iniciativë, e cila korrespondon me 93% të të gjitha  
shkollave me të drejta përfshirjeje. 

Informacion mbi pagesën  
dhe përjashtimin 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Datat e uebinarit 
digitaleslernen.oead.at/ 
veranstaltungen   

Kjo fletë informacioni disponohet  
edhe në disa gjuhë   
digitaleslernen.oead.at/mediathek

Ne jemi këtu për ju! 
T +43 720 080 356 
digitaleslernen@oead.at  
digitaleslernen.oead.at  
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