
 

 

Draft-koncepti i projektit “Garat e programimit” 

Ky është draft-koncept i projektit “Garat e programimit” që synohet të mbahet në të gjitha shkollat e 

mesme të larta, pastaj në nivel rajonal dhe shtetëror. 

 

Sipas listës zyrtare të marrur nga Ministria e Arsimit, i kemi 121 Shkolla të mesme të larta. Të ndara 

nëpër rajone janë si vijon: 

Rajoni Shkolla të mesme të larta 

FERIZAJI 14 

GJAKOVA 15 

GJILANI 16 

MITROVICA 11 

PEJA 11 

PRISHTINA 31 

PRIZRENI 23 

Gjithsej 121 

 

Ndërsa të ndara nëpër komuna janë si vijon: 

Komuna Nr i SHML 

Deçan 2 

Dragash 1 

Ferizaj 7 

Fushë Kosovë  3 

Gjakovë 8 

Gjilan 8 

Gllogoc 2 

Hani i Elezit 1 

Istog 1 

Junik 1 

Kaçanik 2 

Kamenicë 5 



Klinë 2 

Lipjan 4 

Malishevë 3 

Mamushë 1 

Mitrovicë Jugore 4 

Novobërdë 1 

Obiliq 2 

Pejë 6 

Podujevë 4 

Prishtinë 15 

Prizren 15 

Rahovec 4 

Shtërpcë 1 

Shtime 3 

Skënderaj 4 

Suharekë 3 

Viti 3 

Vushtrri 3 

Gjithsej 121 

 

Pikat kryesore të Planit të garave të programimit janë si vijon: 

• Takimi koordinues me Ministrinë e Arsimit dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit 

• Përgatitja e materialeve përgatitore për gara 

• Trajnimi i mësimdhënësve për përgatitje të nxënësve 

• Përgatitja e nxënësve nga mësimdhënësit 

• Mbajtja e garave nëpër rajone 

• Mbajtja e garave në nivel shtetëror 

Në vijim këto pika do të shtjellohen më detalisht. 

 

Takimi koordinues me Ministrinë e Arsimit dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit 

Ky takim është në trajtë të workshop-it (punëtorisë) me aktivitete si brainstorming dhe diskutime të 

hapura për mbarëvajtjen e procesit. Takimi është tërëditor dhe mbahet në Prishtinë, me mundësi të 

kyçjes online për ata që s’mund të vijnë. Në mënyrë që të nxiten dhe shpërblehen mësimdhënësit 

kontribues, ata që e ndjekin trajnimin dhe kontribuojnë në mbajtjen e garave propozojmë t’u jipet një 

përfitim të tipit të kredive apo pikëve profesionale që i marrin me trajnime të ndryshme. 

 

 

 



Përgatitja e materialeve përgatitore për gara 

Ky është aktivitet 1-mujor që kryhet nga 3 persona nga Shoqata e Informatikës. Kjo i përfshin të gjitha 

materialet e nevojshme për pikën vijuese: përgatitjen e trajnimit të mësimdhënësve për përgatitje të 

nxënësve. 

 

Trajnimi i mësimdhënësve për përgatitje të nxënësve 

Duke i përdorur materialet e përgatitura, 3 personat nga Shoqata e Informatikës e mbajnë një sesion 

tërëditor për të gjithë mësimdhënësit. Sesioni mund të mbahet një ditë të shtunë. 

Gjithsej 17 mësimdhënës (rreth 1 mësimdhënës për 8 shkolla): 

FERIZAJI: 2 

GJAKOVA: 2 

GJILANI: 3 

MITROVICA: 2 

PEJA: 2 

PRISHTINA: 4 

PRIZRENI: 3 

 

Përgatitja e nxënësve nga mësimdhënësit 
 

Ky aktivitet e përfshin identifikimin e nxënësve dhe trajnimin e tyre sipas pikës paraprake. Llogaritet të 

zgjasë 1 muaj. Numri i nxënësve të përzgjedhur varet nga numri i nxënësve të shkollës: 

 

Rajoni 
Nr. i 
SHML 

Nga 3 
nxënës Grupe 

Nxënës 
për 
grup 

Fitues 
të 
rajonit 

FERIZAJI 14 42 2 21 2 

GJAKOVA 15 45 2 22-23 2 

GJILANI 16 48 2 24 2 

MITROVICA 11 33 2 16-17 2 

PEJA 11 33 2 16-17 2 

PRISHTINA 31 93 4 23-24 4 

PRIZRENI 23 69 3 23 3 

Gjithsej 121 363 17 (N.A.) 17 

 



 

Mbajtja e garave nëpër rajone 
 
 

Ky aktivitet e përfshin mbajtjen e garave në secilin rajon nxjerrjen e 2, 3 përkatësisht 4 fituesve për çdo 

rajon në proporcion me numrin e nxënësve për rajon. Preferohet të mbahet njëkohësisht në të gjitha 

rajonet me të njëjtin set të detyrave. Nëse kjo nuk është e mundur, mund të mbahet gjatë një jave në të 

gjitha rajonet, në koordinim mes 3 anëtarëve të Shoqatës dhe mësimdhënësve përkatës për rajonin e 

vet. Gara i përfshin deri në 16-24 nxënës për grup, mund të zgjasë 2-3 orë dhe kontrollimi, shpallja e 

rezultateve dhe e fituesve të rajonit mund të bëhet brenda ditës. Fituesit e rajonit nxirren nga të gjitha 

grupet. Ndarja në grupe në nivel të rajonit bëhet vetëm për shkaqe praktike, në pamundësi të mbahen 

të gjithë në një sallë. 

 

Rajoni 
Nr. i 
SHML 

Nga 3 
nxënës Grupe 

Nxënës 
për 
grup 

Fitues 
të 
rajonit 

FERIZAJI 14 42 2 21 2 

GJAKOVA 15 45 2 22-23 2 

GJILANI 16 48 2 24 2 

MITROVICA 11 33 2 16-17 2 

PEJA 11 33 2 16-17 2 

PRISHTINA 31 93 4 23-24 4 

PRIZRENI 23 69 3 23 3 

Gjithsej 121 363 17 (N.A.) 17 

 
 

 

Mbajtja e garave në nivel shtetëror 
 
Ky aktivitet e përfshin mbajtjen e garave në kryeqytet me 17 fituesit e rajoneve sipas pikës paraprake. 

Mund të zgjasë 2-3 orë dhe kontrollimi, shpallja e rezultateve fituesve mund të bëhet brenda ditës.  

  



Plani preliminar i projektit 

Projekti mund të nisë në fillim të tetorit, pasi të jenë stabilizuar shkollat me vitin e ri shkollor. Sipas 

llogaritjeve projekti zgjat rreth 4 muaj: 

 

 

 

 

 

 

 

 


