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Qëllimi i “KML Scratch Explorers” 

Ideja e “KML Scratch Explorers”

KML Open është gara robotike më e madhe në vendin tonë. Fëmijët pjesëmarrës në KML Open pajisen 
me robotët edukativ - mBot, dhe përdorin ata për të garuar me njëri tjetrin. 

Për shkak të situatës së krijuar nga virusi, në muajin mars KML OPEN pezulloi të gjitha aktivitetet për një 
afat të pacaktuar. Gara Robotike në atë kohë ishte gati e në përfundim të Raundit të tretë.

Për shkak se ekipet kishin mBot-ët e tyre nëpër shkolla dhe shkollat ishin të mbyllura, ne u munduam 
të krijojmë një aktivitet në të cilin fëmijët mund të marrin pjesë nga shtëpitë e tyre dhe njëkohësisht një 
aktivitet i cili lidhet me kodimin dhe robotikën, mirëpo që nuk ka nevojë për mBot. 

Kështu, Kosova Makers League krijoi një koncept të ri të aktiviteteve të cilin e quajtëm “KML Scratch 
Explorers”, e që ka zgjatur përgjatë muajve maj&qershor. Këtë emër ne e zgodhëm për arsye se Scratch 
është e njejta gjuhë programuese e cila përdoret edhe në Garën Robotike dhe fëmijët vetëm se do të 
vazhdonin ta eksploronin atë edhe më shumë.

Scratch është një gjuhë programimi vizuale që synohet kryesisht të përdoret nga fëmijët. Përdoruesit e faqes mund të krijojnë projekte në internet duke 
përdorur një ndërfaqe të ngjashme me bllokun. Shërbimi është zhvilluar nga MIT Media Lab, është përkthyer në 70+ gjuhë, dhe përdoret në shumicën e 
pjesëve të botës. Scratch ka një komunitet të lulëzuar dhe një shesh lojrash. Projektet inkurajojnë fëmijët të eksplorojnë programimin që në mosha të reja. 
Ndërfaqja si bllok, lejon përdoruesit të marrin komanda për formimin e përvojës dhe mund të hapin rrugën për interesa më të thella në shkencën e 
teknologjisë në të ardhmen.

KML Scratch Explorers - Raporti

Qëllim i konceptit të aktiviteteve të KML Scratch Explorers ka qenë i formatit 
edukues dhe argëtues. Fëmijët përgjatë dy muajve, duke koduar me Scratch, 
kanë pasur mundësi të programojnë storie, animacione dhe lojëra të ndryshme 
online. Gjatë përfshirjes në këto aktivitete ata kanë imagjinuar, kanë zhvilluar 
mendimin e tyre kreativ dhe kanë krijuar projekte të ndryshme.

Poashtu, muaji maj u shënua si muaji i gjuhës programuese Scratch në tërë 
botën, ku përdoruesit e komunitetit të Scratch nga e gjithë bota u bashkuan 
për të punuar së bashku dhe për të ndarë punimet me njëri tjetrin. Pjesë e këtij 
komuniteti dhe kësaj përvoje u bënë edhe të gjithë nxënësit/ fëmijiët e 
përfshirë në aktivitet e KML Scratch Explorers.

Njëherit, KOSOVA MAKERS LEAGUE kishte krijuar një grup të mbyllur në 
Facebook për të gjithë pjesëmarrësit e aktiviteteve tona. Përmes këtij grupi, të 
gjithë anëtarët mund të komunikonin me njëri-tjetrin, të ndanin përvojat e tyre 
dhe të shkëmbenin përvojat e tyre.
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Statistikat e KML Scatch Explorers
Aktivitetet në kuadër të KML Scratch Explorers janë impementuar në muajin maj & qershor.
Në grupin tonë të mbyllur në Facebook kanë qenë të antarësuar rreth 190 pjesëmarrës - 168 fëmijë & prindër dhe 22 mentorë. 
Pjesësmarrësit kanë qenë nga 15 komuna të Kosovës.
Përgjatë dy muajve nga fëmijët e kyçur në KML Scratch Explorers kemi pranuar gjithsej 149 punime.

149 PUNIME
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Projektet e fëmijëve ndër javë

Java 1: 

KML Scratch Explorers - Raporti

Pasi që në këto aktiviteteve kemi pasur fëmijë të grupmoshave të ndryshme pjesëmarrës (prej klasës së parë deri në të nëntën) zgjedhja e temave në të 
cilat fëmijët kanë krijuar projektet e tyre dhe kanë ndjekur kuizet javore ishte shumë e rëndësishme. 
Vlenë të theksohet se tri projektet më të mira javore të zgjedhura përmes votimit nga fëmijët për fëmijët janë shpërblyer me nga një libër nga Kosova 
Makers League, libra këto me përmbajtje dhe koncentrim të veçant në fushën e kodimit dhe gjuhët programuese.

Udhëtimi në hapësirë. Këtë temë e kemi vendosur si të 
parën, pasi që menduam të vazhdojmë me temën e Garës 
Robotike e cila ka qenë “Udhëtimi i robtëve në hapësirë”. 
Fëmijët patën mundësinë të kodojnë lojë apo animacione me 
këtë temë në të cilën imagjinata e tyre nuk pati kufi.

Java 2: 

Roboti im imagjinar. Sic u cek edhe më lartë, fëmijët nuk 
kanë pasur akses në robotët e tyre, prandaj gjatë javës së dytë 
ne menduam që tema të ishtë pikërisht për robotin. Fëmijët 
patën mundësinë të programojnë në Scratch robotët e tyre 
dhe t’u jepin atyre çfarëdo aftësi që ata duan. 

Java 3: 

Mbrojtja e mjedisit. Duke qenë njëra prej temave më aktuale, 
ju ofruam edhe fëmijëve mundësinë që të jepin mesazhet, 
idetë e tyre për mbrojtjen e ambientit duke i krijuar ato në 
projektet e tyre me Scratch.
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Java 4: 

KML Scratch Explorers - Raporti

Filmi im i preferuar. Me këtë temë, fëmijët patën mundësinë 
të ri-krijojnë skenat e tyre të preferuara në filmat e tyre të 
preferuar, të ndryshojnë çka ata dojnë, të ndërtojnë artistët e 
filmit të tyre dhe të krijojnë storie të ndryshme.

Java 5&6: 

Kafshët, Farma dhe Dinosaurët. Gjatë këtyre dy javëve ne 
ofruam tri tema të ndryshme, mirëpo fëmijët patën 
mundësinë të zgjedhin njërën, ose të bëjnë kombinimin e të 
trijave.

Java 7&8: 

Temë e lirë. Për dy javët e fundit, fëmijët kanë qenë të lirë që 
të gjitha projektet e tyre ti   zhvillonin në tema të ndryshme. 

LLojllojshmëria, idetë e tyre, dhe përzdhedhja e çështjeve të trajtuara me plot kreativitet nga fëmijët në këto dy javë ishin edhe pika përmbyllëse e një 
eksperincë mjaft eksploruese, tejet argëtuese dhe e paharrueshme për të gjithë neve që ishim pjesë e saj.


