
            
 

 

 

TEMATIKAT E DEBATIT UNIVERSITAR PËR INTEGRIMIN EUROPIAN 

 

Në kuadrin e projektit ‘Debati universitar për integrimin: Edicioni 2 - Nga fjala tek veprimi’ 

me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë 

  

Hyrje  

Bazuar në përshkrimin e projektit, tematikat e debatit do të fokusen në tre shtylla kryesore:  

 

 Procesi i integrimit dhe anëtarësimit për Shqipërinë në BE  

 Ndikimi i COVID-19 në arsim, ekonomi dhe politikë 

 Integriteti dhe të rinjtë  

 Modelet e zhvillimit ekonomik e social të Shqipërisë 

 Aktivizimi i të rinjve  

 

Studentët do të përgatiten për dy debate që ndjekin të njëjtin format, por njëri është me temë të 

përgatitur më parë përmes një paketë kërkimore që u vihet në dispozicion studentëve dhe debati tjetër 

është për një temë të lirë, pa përgatitje më parë që u njoftohet studentëvenë moment. Debati i pari 

bëhet nga e gjithë skuadra, debatii dytë bëhet vetëm nga liderët e skuadrës. Gjykatësit i vlerësojnë për 

të dy debatet dhe nxjerrin një rezultat.  

 

Temat me përgatitje për debatin universitar për integrimin – Edicioni II 

 

1 - ‘Integrimi europian thellon dhe përmirëson demokracinë dhe shtetin e së drejtës në Shqipëri’ 

 

2 – ‘E ardhmja e arsimit tashmë është që të ofrohet online pas pandemisë COVID19” 

 

3 – ‘Angazhimi i të rinjve në politikë ofron një potencial unik transformues për të reformuar politikën 

dhe për të parandaluar korrupsionin duke mbështetur integritetin publik’ 

 

4 – ‘Profili i ri ekonomik i Shqipërisë duhet të jetë i fokusuar nga sektori i teknologjisë së 

informacionit si me më shumë potencial të lartë zhvillimi në raport me sektorët më tradicionalë të 

ekonomisë shqiptare’ 

 

5 – ‘Aktivizimi dhe pjesëmarrja reale dhe me imapkt e të rinjve në jetën publike sigurohet përmes 

angazhimit me forumet e partive politike’ 

 

 

Tema vetëm për liderët e skuadrave – Edicioni II 

 

‘Inteligjenca artificiale do të shkatërrojë marrëdhëniet njerëzore, shoqërore dhe ekonomike në BE’  

 



            
 

 

‘Lëvizja e lirë në Bashkimin Europian për të jetuar, për tu arsimuar dhe për të punuar do të shkaktojë 

krizë demografike në Shqipëri’ 

 

 


