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Hyrje  
Kosova është unike në të pasurit qasje të gjerë në Internet, por ende me një sistem 
arsimor të pazhvilluar.

Vendi ka numër të lartë të nxënësve që ndjekin arsimin formal: me një popullsi prej 1.8 
milion,  rreth  470,000  banorë  ose  26%  e  popullsisë  janë  të  regjistruar  në  ndonjë 
institucion arsimor.1 Mosha mesatare e popullsisë është rreth 30 vjeç.

Sipas një raporti  të kohëve të fundit, së paku 76.6% e popullatës së Kosovës përdor 
Internetin2 dhe së paku 84.81% e familjeve kanë qasje në të.3 Numri i përdoruesve 3G 
dhe 4G në celularë është pothuajse 780,000.4 Për dallim nga shumica e vendeve të 
tjera, shkalla e përdorimit në zonat urbane është afërsisht e njëjtë me ato rurale. Për më 
tepër, Interneti në Kosovë ende nuk patrullohet nga interesat e të drejtave autoriale apo 

1 Agjencia e Statistikave e Kosovës. (2016). Statistikat e Arsimit 2015/2016 . ask.rks-gov.net/en/me te 
reja/127 -statistikat e arsimit-2015-2016

2 Fazliu, A. (2013). Depërtimi dhe përdorimi i internetit në Kosovë. STIKK. Stikk.org/fileadmin/ngarkimi i 
perdoruesit/depertimi dhe perdorimi i internetit ne Kosove.pdf

3  Autoriteti Rregullativ i Telekomunikimit dhe Komunikimit Postar. (2016). Përmbledhje e Indikatorëve 
Kryesorë të Komunikimeve Elektronike ‘ Pasqyrë e Tregut të 
Komunikimevehttp://blog.mapillary.com/tutorials/2017/05/18/how-to-improve-openstreetmap-road-
data-with-mapillary.html Elektronike‘ për TM1 2016 (Summary of Key Indicators of the Electronic 
Communications ‘ Market Overview Electronic Communications ‘ for Q1 2016). arkep-
rks.org/repository/docs/Pasqyra%20e%20tregut%20TM1%202016.pdf
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censurohet  nga  qeveria.  Interneti  ka  përdorim të  gjerë  në  desktop  dhe  telefona  të 
mençur. Si i tillë, na ofron një skenar “çka nëse“ të vlefshëm për studim.

Por pavarësisht shkallës së lartë të përdorimit të Internetit në shtëpi, vetëm 12.41% e 
popullsisë  ka  qasje  në  Internet  në  shkolla  apo  universitete5 dhe  shkalla  e  lartë  e 
përdorimit nuk është përkthyer në shfrytëzim të gjerë për zhvillimin e arsimit.6

Kosova është rasti tipik i një vendi në zhvillim me të drejtë të fuqishme për arsimim, me 
sfida të dukshme në përmbushjen e kësaj të drejte dhe me Internet që nuk përdoret në 
arritjen e saj. Së paku ende jo.  Kjo është storia e shanseve të humbura.

Konteksti
Kosova nuk është nënshkruese e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, 
Sociale e Kulturore (ICESCR), edhepse nëpërmjet Kushtetutës e ka përqafuar Konventën 
Ndërkombëtare  për  të  Drejtat  Politike  e  Civile  dhe  Protokollet  e  saj,  sikurse  edhe 
Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut. E drejta për arsim është e mishëruar në 
Kushtetutën moderne të vendit.7

ICESCR e njeh arsimimin si një të drejtë të njeriut dhe si një mjet të domosdoshëm të 
përmbushjes së të drejtave tjera njerëzore. Neni 13 merret me të drejtën për arsimim, 
përderisa neni 15 është një gërshetim dhe përafrim i të drejtës për të marrë pjesë në 
jetën kulturore dhe përfituar nga dobitë e përparimit shkencor dhe zbatimit të saj.

Shpenzimet në arsim për nxënës në Kosovë janë të ulëta krahasuar me vendet e rajonit 
dhe Bashkimit Evropian (BE), megjithëse ka rritje çdo vit. Kjo buron pjesërisht nga bruto-
produkti i ulët për banor dhe buxheti i ulët qeveritar i dhënë për arsim, dhe pjesërisht  
për shkak se Kosova ka më shumë nxënës për numër të përgjithshëm të banorëve sesa 
vendet tjera. Në anën tjetër, më 2014 rreth 71.4% e buxhetit për sektorin e arsimit 
është dhënë për rroga e mëditje.

Investimet e pasluftës në sistemin arsimor janë drejtuar në rindërtimin e infrastrukturës 
shkollore të rrënuar gjatë luftës, në ndërtimin e shkollave të reja dhe trajtimin e klasave 
të stërmbushura me nxënës që përdoren deri në 3 ndërrime të mësimdhënies, dhe në 
rritjen e të  ardhurave të  mësimdhënësve.  Dy projekte të tjera kyçe kanë çuar para 
arsimimin  e  mësimdhënësve me synimin  që  të  gjithë  mësimdhënësit  të  pajisen  me 
diploma bachelor dhe trajnim në teknologji informative. Dy programe trajnuese të TIK-ut 
janë  ofruar  gjatë  viteve  2011-2015:  rreth  55%  e  mësimdhënësve  kanë  ndjekur 
programin European Computer Driving License  (ECDL)8 dhe rreth 8% e mësimdhënësve 

5 Fazliu, A. (2013). Op. cit.

6 Rumunia është një rast i ngjashëm. Pjesa dërrmuese e rumunëve kanë lidhje shumë të shpejtë 
interneti krahasuar me vendet tjera evropiane, por një e treta e popullsisë ende nuk kanë qasje në 
Internet. Gjysma e përdoruesve shtëpiak nuk kanë lidhje kabllore – gjysma e shtëpive nuk kanë as 
kompjuter. Shif: Kernelmag.dailydot.com/issue-sections/headline-story/16900/Romanian-digital-divide 

7 Kushtetuta e Republikës s Kosovës, Neni 47. 
www.Kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf 

8 The European Computer Driving Licence (ECDL) është një program i certifikuar i shkrim-leximit 
kompjuterik i sjellë nga Fondacioni ECDL, një organizatë jo-përfituese. www.ecdl.com

http://www.ecdl.com/


kanë ndjekur trajnimin e të nxënit online (E-learning)9 që synonte integrimin e TIK-ut në 
klasë. Qeveria e Kosovës ka filluar të pajisë me tekste shkollore nxënësit në arsimin 
publik të klasave I-IX me kosto prej 7 milion euro (7.8 milion dollarë USD) në vit.10

Me numër të lartë të nxënësve dhe me shpenzime të ulëta vjetore për nxënës, politikat 
e shpërndarjes së buxhetit bëhen kritike.

Vendi ka nivele të ulëta të arritshmërisë në arsim. Më 2015 vetëm 53.9% e nxënësve 
kaluan Testin Shtetëror të Maturës në përpjekjen e parë.11

Roli i Internetit në arsim: analizë e politikave
Një politikë gjithëpërfshirëse qeveritare që i kushtohet rolit të Internetit në arsim nuk 
ekziston, ndonëse roli i Internetit në arsim është i  pranishëm në një numër të politikave 
të ndërlidhura.

Politika Sektoriale e Komunikimit Elektronik vë në pah 3 prioritete nacionale në këtë 
fushë:  zhvillimin  e  infrastrukturës  së  TIK-ut,  zhvillimin  e  materialeve  elektronike  e 
shërbimeve  si  dhe  promovimin  e  përdorimit  të  këtyre  materialeve,  dhe  ngritjen  e 
aftësive të qytetarëve të Kosovës për përdorimin e TIK-ut. Për dy qëllimet e fundit, pak 
ka për të  dëshmuar.  Politika  gjithashtu vë në dukje se qeveria do të ketë parasysh 
opsione të  ndryshme në shtrirjen e  Internetit  kabllor  në shkolla  dhe në institucione 
akademike, në institucione të shëndetit publik dhe në ato kulturore. Ajo vë në pah një 
mundësi të posaçme në përdorimin e TIK-ut në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe në 
shpërndarjen e resurseve arsimore.12 

Politika po ashtu cek që banorët e Kosovës domosdo duhet të kenë shkathtësi më të 
zgjeruara digjitale që të përfshihen tërësisht në shoqëri. Aty thuhet që të nxënit online 
nuk është mjaftueshëm i përfshirë në politikat arsimore dhe në ato trajnuese dhe njeh 
rolin që ka Interneti në të nxënit joformal. Politika bën thirrje për përfshirjen e të nxënit 
online  në  politikat  nacionale  të  arsimit  dhe  trajnimit,  përfshirë  edhe  hartimin  e 
kurrikulave, mjeteve për vlerësimin e rezultateve të nxënies dhe njëherësh zhvillimin 
profesional të mësimdhënësve e trajnuesve.13

Një tjetër raport që vlerëson arritjet dhe ngecjet në arsimin e Kosovës gjatë periudhës 
kohore 2011-2016 nxjerr përfundimin se sistemi arsimor ka qasje të ulët në TIK, që TIK 
është pak i përfshirë në kurrikula dhe që mjetet në dispozicion të mësimdhënësve dhe 

9 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës.(2015). Raport vlerësimi: Plani 
Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016. masht.rks-gov.net/uploads/2016/02/raport-vleresimi-psak-
2011-2016-eng-web.pdf

10 Agjencia Anadolu. (2015, 25 Gusht). Nxënësit në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni përgatiten për vitin 
e ri shkollor. aa.com.tr/sq/arsim/nxenesit-ne-shqiperi-kosove dhe maqedoni-pergatiten-per-vitin-e-ri-
shkollor/6830

11 masht.rks-gov.net/article/kqshm-shpalli-rezultatet-e-testit-te-matures-kalueshmeria-539-perqind

12 Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës.(2013). Politika e sektorit të politikave të 
komunikimit elektronik 2013-2020. mzhe.rks-
gov.net/repository/docs/Electronic_Communication_Sector_Policy_2013-2020.pdf

13 Po aty.



nxënësve  për  të  përvetësuar  teknologjinë  janë  të  mangëta.14 Raporti  thekson  se 
“përfshirja  e  TIK-ut  në  mësimnxënie  dhe  mësimdhënie  mbetet  një  prioritet  i 
rëndësishëm që duhet të adresohet në ciklin e ardhshëm planifikues”. Raporti vlerësues 
vë në dukje rëndësinë e nxitjes së kërkesës, siç është zhvillimi i e-shkrim/leximit dhe 
shkathtësive që lidhen me to, po aq sa masave lehtësuese, të cilat tradicionalisht janë 
përqendruar vetëm në zgjerimin e infrastrukturës.

Raporti  rekomandon lidhjen me Internet të 600 institucioneve arsimore, dyfishimin e 
numrit  të  kompjuterëve  në  shkolla  duke  ofruar  8.000  njësi  të  reja,  promovimin  e 
përdorimit të teknologjisë informative në mësimnxënie me pajisjen e 20.000 nxënësve 
me  laptopë  çdo  vit  në  shkolla  teknike  profesionale  e  qendra  të  kompetencës, 
promovimin e përdorimit të teknologjisë informative në mësimdhënie me udhëheqjen e 
skemave  të  laptopëve  për  mësimdhënës,  duke  përfshirë  pajisjen  e  7.500 
mësimdhënësve të shkollave të mesme të larta dhe të ulëta me laptopë, e poashtu 
pajisjen  e  të  gjitha  institucioneve  arsimore  të  nivelit  parauniversitar  me  video-
projektorë, mes përmirësimeve të tjera, me kosto prej 15 milionë euro (16.7 milionë 
dollarë)  gjatë 5 viteve.15 Por  nuk ka të  ngjarë  që sistemi të  mund të  absorbojë  një 
investim të tillë.

Korniza  e  Kurrikulës  e  vitit  2011  identifikon  nevojën  e  krijimit  të  shoqërisë  së 
informacionit dhe të integrimit të arsimit në epokën digjitale mes 5 sfidave kyçe të saj. 

Seksioni “Hartimi  i materialeve të reja në mësimdhënie e mësimnxënie si mbështetje e 
ngritjes  së  kompetencave“  përfshin  materiale  të  krijuara  nga  mësimdhënësit  për 
tematika të llojllojshme të mësimdhënies, resurse të gatshme të marra nga Interneti, 
hartimin e një platforme të të nxënit online dhe krijimin e një biblioteke elektronike. Sido 
që të jetë, këto nuk janë ende në përdorim, dhe një shqyrtim i bërë nga autori në lidhje 
me kurrikulat e tashme nëpër shkollat e mesme tregon se kur flitet për Internetin ai  
është vetëm pjesë e një liste të gjatë opsionesh.16 Është mëse e qartë që udhëzimi i 
vënë nga politikat gjithëpërfshirëse nuk përkthehet në pritshmëri për performancën e 
mësimdhënësve dhe kërkesë për veprim. 

E sa i përket donatorëve, një projekt i BE-së që ka mbështetur qeverinë e Kosovës në 
përmirësimin  e  cilësisë  e  efikasitetin  e  arsimit  dhe shërbimeve trajnuese  nëpërmjet 
përfshirjes së TIK-ut në proceset e mësimdhënies e mësimnxënies, dhe që pilotoi disa 
prej iniciativave të lartpërmendura, duket se është shuar pa ndonjë efekt afatgjatë.17

Një tjetër iniciativë, e sponsorizuar nga USAID e quajtur Programi Bazë i Arsimit (Basic 
Education  Program  -  BEP),  ka  kontribuar  në  programe  të  shumta  të  krijimit  të 
kapaciteteve, siç është botimi në Internet i 21 librave multimedialë të leximit për klasat 

14 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës se Kosovës. (2015). Op.cit.

15  Po aty.

16 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës. (2011). Korniza e Kurrikulës 
për Arsimin Para-universitar të Republikës së Kosovës (Curriculum Framework for Pre-university 
Education in the Republic of Kosovo). masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/korniza e kurrikules11.pdf

17 www.rraks.net/en

http://www.rraks.net/en


I dhe II.18 Një tjetër kontribut i programit është udhëzimi rreth përdorimit të teknologjisë 
në përmirësimin e të nxënit të gjuhës angleze. Në anën tjetër, Ministria e Arsimit nuk 
është  aq  aktive  në  procesin  e  shpërndarjes  së  materialeve  të  mësimdhënies  e 
mësimnxënies në Internet.

Në sektorin privat, trajnimi.com është një mjet i të mësuarit, një kurs i hershëm masiv i 
hapur online (MOOC) i krijuar nga Ipko Institute më 2007 për trajnimin ECDL me kosto 
rreth 10.000 euro (11.200 dollarë), i cili më 2008 i është transferuar Ministrisë së Arsimit 
dhe nuk është përditësuar qysh atëherë. Një vit pas lëshimit platforma kishte 25.000 
përdorues.19

Zgjoi.com është një iniciativë frymëzuese e themeluar në janar të vitit 2015 nga një 
profesor universiteti në pension.20 Projekti përzgjedhë material arsimor për klasat I-IX 
duke përdorur video a nga i tërë Interneti dhe përfshin prezantimet në tabelë virtuale të 
bëra nga nxënësit si ndihmesë për kurrikulën shtetërore.21 Anglishtja bazike – shumica e 
videove nuk përkthehen – është njëra prej kritereve për përzgjedhje të videove.

Almooc.com është MOOC i themeluar privatisht, i mbështetur me donacione, me cak 
shqipfolësit. Mbulon lëndët anglisht, matematikë, fizikë, kimi, TI e kodim dhe është në 
përputhje me kurrikulën shtetërore për klasat V-XIII. Përmbajtja është hartuar bazuar në 
kurrikulat ekzistuese për këto klasa. Almooc.com ka mbi 52.000 persona të regjistruar 
për lëndët që ofron.22

Pavarësisht  fuqisë  blerëse,  Ministria  e  Arsimit  nuk  i  posedon  të  drejtat  autoriale  të 
teksteve  shkollore  që  iu  ofron  nxënësve,  duke  zgjedh  që  të  paguajë  për  kopje  të 
shtypura vit pas viti.23 Zotërimi i të drejtave autoriale do t’ia bënte të mundur Ministrisë 
t’u lejonte të tjerëve të mbindërtojnë mbi librat në formate të tjera.  

Në të njëjtën mënyrë, Qeveria e Kosovës nuk ka politika të promovimit të softuerit të lirë 
me burim të hapur. Është e paqartë nëse softueri i instaluar në kompjuterët e shkollave 
është  licencuar  siç  duhet.  Zgjerimi  i  përdorimit  të  kompjuterëve  në  shkolla  në  të 
ardhmen rrezikon furnizimin prej vetëm një publikuesi të softuerit. Qeveria tashmë ka 
dhënë indikacione që repozitori i materialeve arsimore do të lidhet me një zgjidhje të 
mbyllur që po pilotohet, që do të çimentonte mbylljen softuerike,24 ndërsa një sistem i 

18 Gjeni librat që janë zhvilluar në sajtin e projektit: www.bletapunetore.org
19 Komunikim me email me menagjerin e projektit të trajnimi.com, Kushtrim Xhakli, 19 gusht 2016.
20 Intervistë me themeluesin e zgjoi.com dhe menagjerin e projektit, Agron Dida, 3 gusht 2016.
21 Këto janë zhvilluar nga bashkëshortja e tij, e cila është po ashtu mësimdhënëse.
22 Intervistë me themeluesin e almooc.com, Ridvan Aliu, 3 gusht 2016.

23 Musa, E. (2016, 3 gusht). Tekstet shkollore në Kosovë të hedhura apo të djegura me shpenzime 
milionëshe. Prishtina Insight. prishtinainsight.com/textbooks-kosovo-binned-burned-cost-millions

24 Ministria  e  Arsimit  përmes  një  Memorandumi  të  lidhur  Mirëkuptimi  veç  po  piloton  laboratorët 
kompjuterik  që operojnë me produkte të Microsoft-it,  ndonëse asnjë tender nuk është dhënë siç e 
parasheh ligji.  Sajti  ne shqip: masht.rks-gov.net/artikulli/Inaguruation of  Innovative Centre of masht 
and the start of project showcase classroom

http://www.bletapunetore.org/


lirë i  administrimit të lëndëve nuk po përdoret.25 Për më tepër,  mësimdhënësit  që u 
nënshtrohen trajnimeve ECDL nuk udhëzohen për opsionet e softuerit të lirë.

Përfundime

Potenciali  i  përdorimit  të  Internetit  për  të  fuqizuar  të  drejtën  për  arsim nuk  është 
realizuar ende në Kosovë, pavarësisht një morie politikash të cilat i referohen përdorimit 
të Internetit në arsim. 

Roli i Internetit në arsim në vend del të jetë i ulët në arsimit formal, por më i lartë në 
arsimit jo-formal. Përdorimi i Internetit në shkolla dhe në proceset arsimore është fare 
pak i pranishëm.

Kosova ende aplikon metodën “vetëm-lexim“, në vend se “shkrim-lexim”, e cila është e 
domosdoshme për një zhvillim dhe arsim të mirëfilltë.  Kjo mund të jetë si  pasojë e 
sistemit  arsimor,  i  cili  nuk  nxit  kreativitetin  dhe  hulumtimin  te  nxënësit  përtej 
kurrikulave  të  ngurta,  e  një  mendësie  konsumatore  të  medias  që  nuk  shkon  përtej 
ndërveprimit social dhe zbavitjes, dhe mungesës së dukshme të të menduarit kritik. Në 
këtë aspekt, një mjedis i bazuar në të drejta që promovon arsimimin, i cili shtyn përpara 
p.sh. shprehjen e mendimit të lirë nëpër klasa, nuk ekziston.

Përdorimi  i  Internetit  kërkon kohë,  përpjekje dhe shkathtësi.  Në Kosovë ekziston një 
kulturë pasive e mësimit, e cila vlerëson të mësuarit përmendsh dhe përshtatjen me të 
dhe që nuk i sfidon nxënësit për të bërë hulumtime e kërkime.

Të flasësh një gjuhë me vetëm 6 milionë folës,  dhe me nivel të ulët të zhvillimit  të 
përgjithshëm, siç është rasti me pjesën dërrmuese të popullsisë shqipfolëse, njohuria e 
gjuhës angleze mund të veprojë si një trampolinë në qasjen e materialeve arsimore 
online, përfshirë këtu materialet e prodhuara në fushën në zhvillim të MOOC-ve.

Për më shumë, leksionet e marra në klasa bashkë me punën e bërë online në shtëpi 
mund të shërbejnë si mënyra më e mirë e integrimit të këtyre dy botëve. Në vend që të 
investohen mjete të çmuara në pajisjen e çdo nxënësi me kompjuter, kjo pjesë e të 
mësuarit  do  mund të  drejtohej  kah  aktiviteti  pas  shkollës,  duke marrë  parasysh  që 
Interneti është tashmë i mundur në shumicën e shtëpive në Kosovë dhe që intervenimet 
lehtësuese mund t’u ofrohen atyre që nuk e përballojnë koston.

Nëse teknologjia zmadhon më tej gjendjen themelore shoqërore,26 vetëm rritja e qasjes 
në Internet është shumë e mundur të mos jetë forcë transformuese në përmirësimin e 
qasjes në arsim. Në vend se të investohet më tej në infrastrukturë, Kosova duhet të 

25 Softueri për të cilin po flitet është Moodle, softueri i lirë që po përdoret në mënyrë të suksesshme 
nga institucionet  e  arsimit  të  lartë  privat  në Kosovë.  Zbatimin  e  bërë  për  Ministrinë e  Arsimit  të 
Kosovës e gjeni këtu: moodle.rraks.net
26 Sa i përket diskutimit rreth asaj se si teknologjia vetëm i fuqizon rrethanat ekzistuese njerëzore, 
shikoni  librin  e  Kentario  Toyama-s  “Herezi  Geek-u:  Ta  shpëtosh  ndryshimin  social  nga  kulti  i 
teknologjisë”.



përqendrohet  në  materiale,  ngritje  të  shkathtësive  në  TIK  dhe  njohuri  që  i  fuqizon 
nxënësit dhe qytetarët tjerë të përfitojnë nga përdorimi i Internetit.

Qeveritë si bartëse të përgjegjësive, përveç matjes së nivelit të shpenzimeve, siç janë 
investimet, e kanë përgjegjësinë të ofrojnë masa efikase dhe efektive në përmbushjen e 
të drejtës për arsim dhe njëherësh ta vlerësojnë efektin qe ato masa kanë. Para se të 
kalojmë në investime më të mëdha, siç është tejkalimi i boshllëkut digjital në qasjen në 
Internet për grupe të vogla minoritare ende të palidhura me Internet, Kosova duhet t’i 
ndryshojë  përpjekjet  dhe  proceset  e  tanishme  që  të  ketë  përfitime  maksimale  nga 
përdorimi i Internetit. Në këtë mënyrë planet e së ardhmes për t’i lidhur të palidhurit do 
të ishin më të arsyeshme.

Veprimet që duhet ndërmarrë

Veprimet në vijim duhet të inkurajohen:

 Shkollat  dhe  universitetet  duhen  t’i  inkurajojnë  nxënësit  të  regjistrohen  për 
lëndët MOOC dhe t’iu ofrojnë atyre kredi akademike të akredituara për to, si një 
mënyrë e kompensimit të asaj që sistemi arsimor nuk mund t’iu ofrojë.

 Resurset shkollore duhet të jenë të gatshme në formë të shtypur dhe elektronike 
sipas  skemave  të  hapura  të  licencimit  për  t’iu  bërë  të  mundur  të  tjerëve  të 
ndërtojnë mbi materialet e krijuara nga fondet publike. 

 Mësimdhënësit, të përkrahur me fonde, sikurse edhe studentët, duhet të nxiten 
të krijojnë materiale që përdorin wikit ose platforma të mirëthemeluara publikimi 
siç  është  Wikipedia  dhe  projekte  tjera  simotra  të  Wikimedia-s.  Kjo  do  ta 
pasuronte  të  përbashkëtën  (commons)  arsimore  të  shqipes,  po  aq  sa  do  të 
ndihmonte  në  përkthimin  e  materialeve  të  gatshme  të  shqipes  që  janë  të 
licencuara për t’u shpërndarë. 

 Aktiviteti  nëpër  klasa  dhe  materialet  online  duhen  të  jenë  të  përfshira  në 
kurrikula,  edhepse  jo  domosdo  në  klasë.  Siç  u  diskutua  më lart,  mënyra  më 
efikase për të ofruar kurrikulën online është nga shtëpia.

 Duhet ofruar mësim cilësor të gjuhës angleze e poashtu të zhvillohet te nxënësit 
një kulturë e mësimit aktiv, të pavarësisë dhe të mësuarit sistematik.

 Softueri i lirë duhet  të përdoret në shkolla dhe paratë e kursyera të përdoren në 
blerjen e harduerit kur është e nevojshme.


