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Hyrje 
Qëllimi i këtij dokumenti është që në formë të shkurtër por përmbledhëse ta paraqesim 

qëndrimin tonë si Shoqatë e Informatikës për Strategjinë e Arsimit 2022-2026. Qëndrimet 

tona njëherit paraqesin edhe sugjerimet për ndryshime e plotësime të strategjisë. Dokumenti 

është i ndarë në disa seksione me qëllim përcjelljen e rrjedhës logjike të trajtimit të problemit 

që është edhe subjekt i organizatës. 

 

Fakte hyrëse 
Kemi popullsi të re që është pasuria më e vlefshme në “Epokën e Informacionit”. Kemi 

diasporë të mrekullueshme që e duan vendin dhe ndihmojnë vazhdimisht me para dhe 

ekspertizë. Besojmë se si komb kemi burime dhe ekspertizë të mjaftueshme për çdo përpjekje 

industriale dhe çdo hulumtim shkencor në nivel rajonal dhe europian, në të gjitha fushat në 

përgjithësi dhe në TIK në veçanti. 

Megjithatë duhet të përballemi me disa fakte jo të këndshme: 

• Numri i studentëve për 100,000 banorë në Bashkimin Europian është 3987 kurse në 

Kosovë është 6669 që është 67% herë më shumë. 

• Numri i institucioneve të arsimit të lartë për 1 milion banorë në BE është 7 dhe në 

Kosovë është 20 që është gati 3 herë më shumë. 

• Raporti mësues-nxënës në Kroaci është 1 me 9, dhe në Kosovë është 1 me 62 që gati 

7 herë më shumë. 

• 15.5% e fëmijëve nuk janë të regjistruar në arsimin e mesëm të lartë, gjë që është 

alarmante. 51% e të regjistruarve shkojnë në gjimnaze dhe 49% në shkolla 

profesionale. Në Finlandë 30% shkojnë në gjimnaze dhe 70% në shkolla 

profesionale. 

• Analfabetët funksionalë në Kosovë: në vitin 2008: 62%, në 2015: 78%, në 2018: 

82%1 

• Kur një fëmijë e mbaron shkollën e mesme është 5-7 vjet prapa një fëmije në Europën 

Perëndimore.2 

• Ballkani Perëndimor është më i prekuri nga problemi i ikjes së trurit në Europë dhe 

Kosova është më e prekura nga problemi i ikjes së trurit në rajon. Kosova shpenzon 

519 milionë euro në vit për arsimimin e njerëzve më të zgjuar që largohen. 

Mesatarisht shpenzon 1.66 herë më shumë se vendet fqinje, ku përfshihen Shqipëria, 

Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Kosova shpenzon 

çdo vit 288 euro për kokë banori në Brain Drain, që mesatarisht është 1.84 herë më 

shumë se vendet fqinje. Kosova shpenzon 8% të GDP-së në Brain Drain, që 

mesatarisht është 2.81 herë më shumë se vendet fqinje.3 

 
1 Të gjitha këto të dhëna nga pesë pikat e para janë marrë nga libri i Ismajl Kurteshit: “Vrojtime, ballafaqime, 

dokumente, debate, shkrime, intervista…” 

 
2 Jeta Xharra (Adi Krasta në 'A Show' -Jeta Xharra (10.05.2022)) https://youtu.be/fTlx7HZqdkE 

 
3 Aleksandar Prelevic: "Brain drain to brain gain": https://youtu.be/VU7PbEe5yWA?t=2574 

Gjatë llogaritjeve është marrë parasysh madhësia e popullsisë së vendeve. 

 

https://youtu.be/fTlx7HZqdkE
https://youtu.be/VU7PbEe5yWA?t=2574
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• Në Webometrics, Universiteti i Prishtinës renditet i 3027-ti në botë. Mesatarisht është 

2.57 herë më poshtë se vendet fqinje. Krahasuar me vendet më të zhvilluara 

europiane është 170 herë më poshtë.4 

• Arsyeja kryesore që njerëzit largohen nga Kosova është për ta siguruar një të ardhme 

më të mirë për edukimin e fëmijëve. Dy arsyet e radhës janë siguria shëndetësore 

dhe punësimi.5 

 

 

  

 
4 https://www.webometrics.info/ 

University of Belgrade: 447; University of Montenegro: 1939; University of Sarajevo: 1679; University of 

Skopje: 1596; University of Tirana: 3786 

France - Sorbonne Université (ComUE Sorbonne Universites): 263; Germany - Technische Universität 

München: 82; Italy - Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna): 111; UK - University of 

Oxford: 5 

 
5 Jeta Xharra (Adi Krasta në 'A Show' -Jeta Xharra (10.05.2022)) https://youtu.be/fTlx7HZqdkE 

 

https://www.webometrics.info/
https://youtu.be/fTlx7HZqdkE


 

5 

 

Zgjidhjet dhe rekomandimet 
Rekomandimet tona konsistojnë në azhurnimin e objektivave strategjike 2, 3 dhe 4. Më 

saktësisht rekomandojmë që si pjesë e objektivit strategjik numër 2 – Arsimi parauniversitar, 

të shtohen edhe dy objektiva specifike. 

 

Objektiva specifike SHI1 - Advanced Placement (Gjetja paraprake e vendit për 

studim) 
 

Advanced Placement (AP) është program në Shtetet e Bashkuara i krijuar nga College Board 

që ofron kurrikulë dhe provime të nivelit të kolegjit për nxënësit e shkollave të mesme.6 

Në TIK kjo po avokohet intensivisht nga Code.org. Kjo organizatë mbështetet nga kompanitë 

kryesore si Amazon, ACM, Cisco, College Board, Disney, Facebook, Google, Microsoft, 

YouTube dhe shumë të tjera.7 Ata i kanë krijuar disa kurse që janë të plota. 

Për shkolla fillore kursi adekuat që propozojmë të jetë pjesë është kursi që e kanë hartuar për 

nxënësit e klasave 6-10 dhe quhet Zbulimet e Shkencës Kompjuterike (Computer Science 

Discoveries). Mund të mësohet në mënyrë fleksibile si një gjysëmvjetor i vetëm, dy 

gjysëmvjetore gjatë disa viteve, ose si kurs i plotë. Njësitë përfshijnë: Zgjidhja e 

Problemeve dhe Informatika, Zhvillimi i Uebit, Animacionet dhe Lojërat Interaktive, 

Procesi i Dizajnit, Të Dhënat dhe Shoqëria, Informatika Fizike, dhe Inteligjenca 

Artificiale dhe Mësimi i Makinave.8 

Për shkolla të mesme kursi adekuat është Parimet e Shkencës Kompjuterike (Computer 

Science Principles). Është projektuar për nxënësit e klasave 9-12. Ai i njofton nxënësit me 

konceptet themelore të shkencës kompjuterike dhe i sfidon të eksplorojnë se si mund të 

ndikojë kompjuteri dhe teknologjia në botë. Rekomandohet që Parimet e Shkencës 

Kompjuterike të mësohet si një lëndë për një vit të plotë, duke supozuar se takoheni me 

nxënës çdo ditë ose pothuajse çdo ditë për 45 ose më shumë minuta. Njësitë përfshijnë: 

Informacioni Dixhital, Interneti, Hyrje në Dizajn të Aplikacioneve; Ndryshoret, 

Kushtëzuesit dhe Funksionet; Listat, unazat/ciklet dhe kalimet nëpër struktura të 

shënimeve; Algoritmet; Parametrat, Kthimi dhe Libraritë; Të dhënat dhe siguria 

kibernetike dhe Ndikimet Globale.9 

Imagjinoni sikur të mund t'i trajnonim mësuesit tanë për t'ua mësuar këto kurse 5% ose 

10% të nxënësve më të mirë në TIK në shkollën fillore dhe të mesme! Kjo do të kishte një 

ndikim të thellë afatgjatë. 

Kjo objektivë edhe mund të ndahet në dy objektiva (për shkolla fillore dhe shkolla të mesme) 

me qëllim të monitorimit më të lehtë. 

 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Placement 

 
7 https://code.org/about/partners 

 
8 https://code.org/educate/csd 

 
9 https://code.org/educate/csp 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Placement
https://code.org/about/partners
https://code.org/educate/csd
https://code.org/educate/csp
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Objektiva specifike SHI2 – Olimpiada Ndërkombëtare e Informatikës 

 

Olimpiada Ndërkombëtare e Informatikës është një nga garat më prestigjioze të Shkencës 

Kompjuterike në botë. Është program vjetor konkurrues dhe një nga olimpiadat 

ndërkombëtare shkencore për nxënësit e shkollave të mesme. Është olimpiada e dytë më e 

madhe shkencore, pas Olimpiadës Ndërkombëtare të Matematikës, për sa i përket numrit të 

vendeve pjesëmarrëse (83 në IOI 2017).10 Në tre Olimpiadat e fundit Ndërkombëtare të 

Informatikës në rajonin tonë morën pjesë të gjitha shtetet përveç Kosovës dhe Shqipërisë. 

Për fat të mirë, Shqipëria ka marrë pjesë më herët, dhe për këtë arsye ka të drejtë të marrë 

pjesë ("Për IOI, një vend është një shtet që ka një marrëdhënie të njohur zyrtarisht me 

Kombet e Bashkuara, UNESCO, ose që ka marrë tashmë pjesë në një ose më shumë IOI të 

kaluara").11 Propozojmë t’i fillojmë procedurat për pjesëmarrje dhe ta vendosim. Besojmë se 

duhet të fillojmë të paktën nga shkolla e mesme dhe se ky projekt duhet të jetë përpjekje e 

përbashkët e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe e shkollave të mesme. 

 

Objektivat specifike SHI1 dhe SHI2 propozojmë që të vendosen (me ndonjë modifikim) 

si pjesë e objektivës strategjike 3 tek Aftësimi profesional. 

 

  

 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympiad_in_Informatics 

 
11 https://ioinformatics.org/page/members/7 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympiad_in_Informatics
https://ioinformatics.org/page/members/7
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Në kuadër të objektivës strategjike 4 – Arsimi i lartë, propozojmë shtimin e objektivës 

specifike të përshkruar në vijim. 

 

Objektiva specifike SHI3 – Zvogëlimi i numrit të Institucioneve të Arsimit të Lartë 

dhe fokusimi i tyre 
 

E rekomandojmë riorganizimin e burimeve njerëzore për të punuar së bashku, në vend të 

kundër njëri-tjetrit në konkurrencën e tregut. Në këtë temë, në fushën e TIK rekomandojmë: 

• Krijimin e NJË Qendre Hulumtuese që do të prodhonte shkencëtarë të nivelit 

europian, të cilët do të qëndronin këtu dhe do të kontribuonin në ndërtimin e 

brezave të ardhshëm. 

• Krijimin e NJË Qendre Inxhinierike që do të prodhonte staf lider në industri, si: 

arkitektë të softuerit, drejtues të inxhinierëve të softuerit, analistë të sistemeve 

softuerike dhe menaxherë të projekteve – të gjithë të nivelit europian, të cilët do të 

qëndronin këtu dhe do të kontribuonin në ndërtimin e brezave të ardhshëm. 

Kosova nuk e ka luksin dhe cilësinë e burimeve njerëzore për më shumë qendra hulumtuese 

dhe inxhinerike, nëse duam të jemi pjesë e konkurencën normale botërore. Përndryshe, do të 

mbesim të izoluar e pa cilësi siç jemi tani. 
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Përmbledhje 
I jemi mirënjohës SHBA-ve dhe shteteve të tjera mike, patriotëve që e sakrifikuan jetën e tyre 

dhe mësuesve e profesorëve që e themeluan sistemin arsimor në Kosovë. Megjithatë, 

përkundër popullatës së re dhe diasporës së mrekullueshme, duhet të përballemi me cilësinë e 

ulët në arsim dhe ikjen e trurit. E rekomandojmë zhvendosjen e paradigmës nga "të gjithë në 

grup e bëjnë atë që është më e mira për veten" në "të gjithë në grup e bëjnë atë që është më e 

mira për veten dhe grupin" (John Nash).12 Kjo është vija që e dallon oportunizmin nga 

patriotizmi. 

 

Konkluzion 
E kemi vënë fokusin në TIK jo se është fusha jonë, po se është trend global në të gjitha 

raportet dhe projeksionet disavjeçare botërore. Kemi potencial si shoqëri, kemi më shumë se 

mjaftueshëm mësues dhe ekspertë të motivuar në të gjitha nivelet, këtu dhe në diasporë, për 

t’i kultivuar 5-10% të fëmijëve tanë më të mirë në TIK dhe për të bërë ndryshim thelbësor në 

shoqëri, ta bëjmë atë zhvendosje të paradigmës nga “duhet ta lëmë Kosovën sa më 

shpejtë” në “duhet të qëndrojmë dhe ta ndërtojmë Kosovën që e duam”. 

 

 

 

 
12 Nash Equilibrium, scene from the movie “A beautiful mind”: 

https://youtu.be/2d_dtTZQyUM 

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Beautiful_Mind_(film) 

 

https://youtu.be/2d_dtTZQyUM
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Beautiful_Mind_(film)

