
SHKOLLA
DIGJITALE

Moshat 8 - 18 vjeç

Vera më atraktive për fëmijët tuaj!

Qëndrim tërë ditor



TEAM
WARDIERE
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Shkolla Verore 2022

Edhe këtë verë, Shkolla Digjitale gjatë muajve Korrik
dhe Gusht, organizon Shkollën Verore me planprogram
të dedikuar për fëmijët e grupmoshave 8-18 vjeç.

Qëllimi i Shkollës Verore është aftësimi i fëmijëve dhe
të rinjëve në fushat më aktuale dhe atraktive në botën
e teknologjisë informative. 

Ky planprogram, përfshin 6 fusha kryesore, të cilat
fëmijët do ti mësojnë gjatë programit dy javor.

Building & Fixing computers 

Networks

Cyber Security & Hacking

Video, audio & image editing

Designing Apps

Entrepreneurship



Fëmijët do të mësojnë rreth pjesëve fizike të
kompjuterëve, do të kenë mundësinë të
ndërtojnë nga fillimi një komjuter si dhe t'i
instalojnë sistemet operative në mënyrë që 
ta bëjnë atë funksional.

 Computer Architecture
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Përveç pjesës fizike kompjuterike, fëmijët do të
mësojnë edhe në lidhje me funksionimin e
internetit dhe rrjetave: si të lidhin dhe të
funksionalizojnë rrjetën e internetit në shtëpitë
e tyre (rrjetin Wi-Fi) dhe si të rregullojnë
probleme të ndryshme lidhur me të.

Networks

MËSIM



Siguria në internet është e domosdoshme për
secilin, prandaj fëmijët do të mësojnë mënyra të
ndryshme se si t'i identifikojnë sulmet dhe të
mbrohen nga ato. Ata do të mësojnë si të bëjnë
pastrimin e rreziqeve si viruset, spyware dhe
trojanët nga sistemet e tyre. 

Cyber Security & Hacking
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Fëmijët do të krijojnë dhe të editojnë video,
audio dhe fotografi si dhe do të mësojnë
përdorimin e programeve më të njohura si:
Photoshop, Sony Vegas dhe Adobe Audition.

Video, audio & image editing 



Fëmijët do të mësojnë teknikat dhe veglat më të
reja të ueb dizajnit, me fokus në dizajnimin e
ndërfaqës/eksperiencës së përdoruesit (UI/UX)
për ueb dhe aplikacione. Po ashtu, ata do të
zhvillojnë të menduarit e tyre nga perspektiva e
klientit/përdoruesit për të dizajnuar produketet.

Designing Apps 
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Ndërmarrësia konsiderohet një nga tematikat më
të rëndësishme për fëmijët dhe të ardhmen e 
tyre në karrierë. Shumë nxënës me përfundimin e
Shkollës Digjitale, kanë hapur kompnainë e tyre,
prandaj në Shkollën Verore fëmijët do të mësojnë
rreth informatave më kryesore lidhur me biznesin
në moshë të re, udhëheqjen dhe menaxhimin. 

Entrepreneurship
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ARGËTIM 

Fëmijëve do t'iu shfaqet një film teknologjik, me ç'rast
ata së bashku me instruktorin do të kenë mundësinë të
debatojnë lidhur me zhvillimet dhe mësimet nga filmi.

Movie & Debate

Game room
Marrë parasysh pasionin dhe interesimin e fëmijëve për
lojëra teknologjike, ata gjatë pushimeve të shkurtëra do
të marrin pjesë në lojëra ku do të garojnë mes vete në
Game Room brenda Shkollës Digjitale. 

Të përcjellur nga instruktorët e tyre dhe të organizuar
në grupe, fëmijët do të dalin në natyrë ku do të luajnë
lojëra të ndryshme me njëri tjetrin, me qëllim të
socializimit dhe shoqërimit mes tyre. Po ashtu, me
qëllim të zhvillimit të logjikës së tyre përmes lojërave,
fëmijët do të luajnë board games në Kompaninë MANA. 

Outdoor & Board games
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Në Shkollën Verore, fëmijët do të kenë rasin të njihen
nga afër dhe të bashkëbisedojnë me persona të
suksesshëm në fushën e Teknologjisë Informative. 
Ata do të mbajnë ligjeratë motivuese me qëllim që
fëmijët të dëgjojnë rrugëtimin e tyre drejt suksesit në
jetë dhe profesion. 

Guest speakers 

Me qëllim që fëmijët të shohin nga afër se si funksionojnë
disa nga kompanitë në Kosovë, ata do të vizitojnë disa
nga kompanitë më të sukseshme të teknologjisë. 
Si eksperienca të veçanta, vizitat do të jenë edhe
motivim për fëmijët për të ndjekur mësimet e duhura 
në fillimet e karrierës së tyre. 

Company visits



Një ditë nga Shkolla Verore, fëmijët do të qëndrojnë në
ambiente të Kompanisë StarLabs, ku do të kenë
mundësinë të shohin nga afër punën e ekipeve brenda
kompanisë, si zhvillohet një ditë pune dhe do të kenë
mundësi të bashkëbisedojnë me punëtorët e StarLabs.
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A day at StarLabs

Final presentation 

Secili fëmijë do të mësojë si të bëjë hulumtim në
internet, të identifikojë nevojën për projektin/punimin,
të dokumentojë punimin, të udhëheq ekipin punues për
realizimin e punimit si dhe ta prezantojë atë në mënyrë
profesionale para jurisë, ku edhe do të marrin
vlerësime në fund të prezantimit.
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Çmimi i rregullt

250€ 225€

Dy fëmijë nga 
një familje

ÇMIMI

10% zbritje shtesë për regjistrimet në muajin Prill
 

5% zbritje shtesë për regjistrimet në muajin Maj

Vendet në Shkollën Verore janë të limituara! 

Regjistrohu KËTU

https://shkolladigjitale.com/apliko-ne-shkollen-digjitale/


Moshat: 8 - 18 vjeç

Muajt: Korrik dhe Gusht

SHKOLLA
DIGJITALE

Aftësoni fëmijët tuaj në botën e
teknologjisë informative dhe jo vetëm!

Regjistrohu KËTU

https://shkolladigjitale.com/apliko-ne-shkollen-digjitale/

