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MODELI I EDUKIMIT MJEDISOR NË SHKOLLË 

 

Edukimi mjedisor në shkollë synon: 

1. Të nxitë nxënësit të studiojnë e interpretojnë mjedisin në këndvështrimet fizik, gjeografik, 
biologjik, sociologjik, ekonomik, teknologjik, historik, estetik, etik, shpirtëror etj; 

2. Të sigurojë për të gjithë nxënësit mundësi për të fituar njohuri, aftësi, vlera dhe qëndrime 
të nevojshme për të mbrojtur dhe përmirësuar mjedisin; 

3. Të krijojë modele të reja të sjelljes së individëve ndaj mjedisit, për të mos e prekur atë dhe 
për të marrë pjesë aktive me vendime mbi problemet e mjedisit, në nivel lokal, rajonal dhe 
kombëtar. 

Që këtej rrjedhin disa rezultate të përgjithshme të edukimit mjedisor, bazuar në të cilat nxënësit 
duhet: 

• të njohin faktorët e ndryshëm që ndikojnë pozitivisht dhe negativisht në mjedis; 
• të kuptojnë se njeriu ndikon gjerësisht mbi mjedisin në shkallë lokale, kombëtare dhe më 

tej; 
• të jenë të përgatitur  për të analizuar informacionin mjedisor duke mbajtur qendrim kritik 

ndaj tij; 
• të aftësohen për të nxjerrë konkluzione  nga vëzhgimet  individuale apo analizat e 

materialeve të ndryshme  burimore, për të gjetur zgjidhjet e mundshme për përmirësimin e 
mjedisit; 

• të aftësohen për të punuar në grupe pune për të zhvilluar një veprimtari të dobishme 
mjedisore; 

• të zhvillojnë ndjeshmërinë për problemet e mjedisit human dhe natyror dhe aftësinë  për 
pjesëmarrje  aktive në zgjdhjen problemeve  komplekse mjedisore. 

 

Elementet bazë të mësipërm, bëhen realitet në një larmi veprimtarish mësimore, që orientohen 
në tre plane kryesore të të mësuarit në edukimin mjedisor: 

• Të mësuarit rreth mjedisit që nënkupton informacion, njohuri, aftësi që do 
t’u duhen nxënësve nëse hedhin vështrimin në çështjet e mjedisit. Këtu bën pjesë p.sh 
të mësuarit rreth përbërësve të atmosferës; burimeve të ndotjes së ajrit, ujit, urbanizimit, 
mbetjeve, sipërfaqeve të gjelbra dhe biodiversitetit, ndotjes nga zhurmat, riciklimit dhe 
ripërdorimit, ndryshimeve klimaterike, burimet e energjisë, pyjet etj.  
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• Të mësuarit në mjedis që nënkupton mjedisin si burim informacioni. Mjedisi 
përdoret si burim në dy mënyra: (i) e para, mjedisi siguron burime materiale për veprimtari 
jetësore në këndvështrimet gjeografike, shkencore, matematikore, etj.; dhe (ii) e dyta, 
mjedisi shfrytëzohet me sukses si vend për veprimtari kërkuese, hulumtuese të nxënësve 
duke ndikuar në drejtim të mënyrës së të mësuarit dhe të cilësisë së të mësuarit. 
  

• Të mësuarit për mjedisin, nënkupton vendosjen e theksit në formimin e 
individit aktiv ndaj problemeve të mjedisit, krijimin e sjelljeve dhe qëndrimeve 
efektive dobiprurëse të nxënësve për mjedisin. Edukimi mjedisor duhet të zhvillojë 
njohuritë e nxënësve sidomos për problemet e ditës dhe t’i japë përparësi aftësimit të tyre 
për të analizuar problemet dhe për të gjetur zgjidhjet optimale mbi shqetësimet e mëdha që 
janë shfaqur sot për mjedisin dhe për perspektivën mjedisore. 
Duke tërhequr vëmendjen e nxënësve se për problemet mjedisore duhet të mendohet 
globalisht dhe të veprohet lokalisht, mundësohet nxitja e nxënësit për të menduar dhe 
vepruar për problemet mjedisore të zonës. 

 
• Përfshirja e nxënësve në aktivitete të drejtuara kah zgjidhjes së problemit, dhe të  vendosura 

nga vetë ata, shihet si një çështje që përgatit nxënësit me aftësi veprimi mjedisor. Nxitja 
tek nxënësit e “kompetencës së veprimit për mjedisin” është detyrë e  rëndësishme e 
edukimit mjedisor. Dhe kjo do të thotë, që të mësuarit ne edukimin mjedisor krahas të 
mësuarit për sjellje dhe stile të orientuara jetësore në dobi të ruajtjes dhe mbrojtjes të 
mjedisit, duhet t’i aftësojë nxënësit për veprimtari në drejtim të zgjidhjes të problemeve 
mjedisore. Termi “kompetencë e veprimit për mjedisin” shihet i lidhur me një sërë 
elementësh  të nevojshëm si: Njohuritë, zotimet, vizionet,shprehitë e veprimit. Parë në këtë 
plan edukimi mjedisor synon të sjellë më parë nxënësit drejt një të kuptuari të çështjeve i 
cili, pastaj  i ndihmon ata të vlerësojnë ndërmarjen e sjelljeve dhe aksioneve nën termin e 
qëndrueshmërisë. 
 
Nëse do t’i referohemi librit të mësuesit “Edukimi mjedisor” përgatitur nga UNICEF, dhe 
pikërisht veprimtarive të hapit të tretë në të “Planifikimi dhe veprimi” (sipas  metodologjisë 
“Fëmija për Fëmijën”), do të arsyetonim se pikërisht në procesin mësimor që i takon këtij 
hapi, mundësohet  të mësuarit për mjedisin. Përmes veprimtarive të këtij hapi zhvillohen 
veprimtari që drejtojnë nxënësit në sjellje pozitive ndaj mjedisit ashtu dhe në aksione për 
ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit (Kompetenca për jetën, mjedisin dhe sipërmarrjen). 

• Edukimi mjedisor ka gjithashtu një element të rëndësishëm që është ndërgjegjësimi i 
nxënësve për gjendjen aktuale të mjedisit në komunitet dhe më tej në botë dhe motivimin  
e nxënësve  për të punuar së bashku me familjet, mësuesit, komunitetin  e afërt dhe më tej.  

 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Edukimi mjedisor me synim ndryshimin e sjelljeve të nxënësve, 

kërkon përpjekje drejt strategjive efektive të tilla, si përgatitje e 

posterave, fletë-palosjeve, eseve, krijimeve në pikturë etj. me temë 

nga mjedisi. Përfshirja e nxënësve në veprimtari të drejtuara në  

zgjidhjen e  problemeve, të  vendosura nga vetë ata, si letrat 

drejtuar drejtuesve lokalë, aksionet për përmirësimin e mjedisit etj. 

janë metoda që nxisin zhvillimin e Kompetencës për jetën, 

sipërmarrjen dhe mjedisin. 
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Planifikimi i veprimtarive mjedisore në shkollë 
 

 
Edukimi mjedisor është një nga fushat e rëndësishme të kurrikulës për të cilën mësuesit duhet të 
kujdesen lidhur me planifikimin dhe përfshirjen e veprimtarive në procesin e mësimdhënies dhe 
të nxënies. Ndërgjegjësimi i nxënësve për problemet e mjedisit dhe rolit që luajnë individët dhe 
shoqëritë në shkaktimin e tyre, është shumë i rëndësishëm. Mjedisi lokal krijon mundësi për 
nxënësit që të eksplorojnë shumë manifestime të problemeve globale. Kjo jep mundësi për të 
krijuar aftësi të caktuara te nxënësit lidhur me veprimet në mjedis përmes përfshirjes në projekte 
në nivel shkolle, komuniteti apo fushata komunitare. 

Kurrikula tashmë e reformuar thellësisht, ka krijuar hapësira të shumta. Një nga hapësirat lehtësisht 
të mundshme është ajo e  kurrikulës me zgjedhje për zhvillimin e veprimtarive ekstrakurrikulare. 
Këto veprimtari kanë një hapësirë kohore të përcaktuar qartë në planin mësimor të të gjitha klasave 
të ciklit fillor (një orë në javë për klasat 1-3 dhe 2 orë në jave për klasat 4-9). 
Në fillim të vitit shkollor, një nga momentet më të rëndësishme të punës së mësuesit, është 
planifikimi vjetor dhe ai i periudhës i këtyre veprimtarive. Kjo do të thotë që, në fillim të vitit 
shkollor mësuesit i duhet të planifikojë temat dhe rezultatet e të nxënit që do të zhvillohen me 
nxënësit në klasën e tij.                                                 

Mësuesi mund të planifikojë që në fillim të vitit, një numër të caktuar veprimtarish që i takojnë 
çështjeve të edukimit mjedisor. Nuk do të quhej gabim dhe do të ishte në përputhje me udhëzimet 
e përgjithshme kurrikulare, nëse nga mësuesi do preferohej një planifikim me shtrirje gjithëvjetore 
i veprimtarive që lidhen me edukimin mjedisor.  

Shembulli i mëposhtëm ofron një model planifikimi gjithëvjetor të veprimtarive ekstrakurrikulare 
me fokus çështjet e edukimit mjedisor. 

Shembull plani vjetor i veprimtarive ekstrakurrikulare për klasën e dytë 

Moduli Nr Tema Nr. orëve 

Uji 1.  Uji dhe shëndeti  3 

2.  Ruajtja e ujit  1 

3.  Përdorimi i ujit   1 

4.  Këngë për ujin  1 
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Ajri 5.  Cilësia e ajrit – Ndotja  3 

6.  Çfarë ndot ajrin në mjedisin rreth shkollës  1 

7.  Ndikimi mbi shëndetin  2 

Toka 8.  Katër stinët  1 

9.  Toka jonë e bukur  2 

10.  Shpyllëzimi  3 

11.  Të mbjellim një pemë apo bimë  1 

Natyra 12.  Çfarë është natyra  3 

13.  Kolazh me foto të natyrës  1 

14.  Menaxhimi i mbeturinave  2 

15.  Të ruajmë natyrën nëpërmjet riciklimit  1 

Ndotja 16.  Ndotja dhe ndikimi i saj në mjedis  3 

17.  Ndotja nga zhurmat  3 

18.  Anketë për ndotjen pamore dhe ndotjen nga 
zhurmat  

2 

19.  Të përdorim qeset plastike që kemi në shtëpi 1 

Totali 35 orë 

 

Megjithatë, mund të ndodhë shpesh që mësuesi të përfshijë një numër të caktuar veprimtarish që 
lidhen me cështjet mjedisore të cilat zënë vetëm një pjesë të planifikimit vjetor të orëve të 
kurrikulës me zgjedhje. Shembulli i mëposhtëm jep një fragment të planit vjetor i cili është i 
përqendruar te veprimtaritë që lidhen me çështjet e mjedisit për klasën e pestë. Pa dyshim që sasinë 
e mbetur të orëve mësuesi e përdor për të planifikuar dhe zhvilluar veprimtari të ndryshme që 
lidhen me fusha apo tematika të tjera ekstrakurrikulare. 

Fragment plani vjetor i kurrikulës me zgjedhje për klasën e pestë 

Moduli Nr Tema Nr. orëve 
Uji 1.  Menaxhimi i ujit: Digat dhe rezervuaret  3 

2.  Mbrojtja e ujit  3 
3.  Kujtohuni të mos shpërdoroni ujin  1 
4.  Fjalëkryq  1 
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Ndotja 5.  Çfarë është ndotja dhe format e ndryshme të 
saj  

3 

6.  Ndotja e ujit – shkaqet dhe pasojat  3 
7.  Ndotja e ajrit – shkaqet dhe ndikimet  3 
8.  Lexim gazete dhe hartim  1 
9.  Marrja e një zotimi dhe krijimi i një posteri  1 

Totali   19 orë 
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Mjedisi dhe projektet shkollore 
  
 
Shkolla duhet të kthehet në një mjedis me një ndjenjë të madhe komuniteti dhe përkatësie për 
gjithshka që ndodh dhe duhet të ndodhë atje, madje jo vetëm në fushën e mjedisit por edhe në 
fusha të tjera të jetës shoqërore. Çdo shkollë ka një marrëdhënie të caktuar me mjedisin jashtë saj, 
në varësi të vendit ku ajo  ndodhet: në qytet ose fshat, në qendër apo në periferi etj. Shkollat mund 
të përfshihet në projekte të ndryshme, në varësi të mjediseve pranë saj, si për shembull: 

- Një shkollë që është pranë një liqeni mund të ofrojë mundësi për të njohur me gjallesat që 
jetojnë pranë ujit ose në të, duke i përdorur këto si tregues të shëndetit të këtij ambjenti;  

- Një shkollë që ndodhet pranë një pylli jep mundësinë për të dalluar pemët dhe bimët 
kryesore ose të veçanta të tij. Ato mund të studiojnë ndryshimet pozitive ose negative që 
kanë ndodhur në zonën e tyre si dhe faktorët që kanë shkaktuar këto ndryshime (pasojat 
negative që mund të jenë shkaktuar nga prerjet e shumta në klimë, tokë ose në aspekte të 
ndryshme të jetës së gjallesave).  

 
Gjatë përfshirjes në projekte, nxënësit veprojnë së bashku. Kjo i bën atë të mësojnë vlerat e punës 
në grup dhe forcën e grupit për ndryshimet pozitive në dobi të mjedisit. 
Mësuesit i planifikojnë veprimtaritë e tyre së bashku me nxënësit që u jep atyre edhe një ndjenjë 
të fortë të përkatësisë së asaj çfarë bëjnë. Megjithëse këto projekte zhvillohen së bashku edhe si 
veprimtari jashtëkurrikulare, ato mund të integrohen në hapësirat e mundshme që krijohen në lëndë 
ose në tema të ndryshme. Duke i lidhur lëndët së bashku rreth një teme,  procesi i të nxënit 
pasurohet me përmasa të reja të shikimit global të realitetit dhe të mjedisit në mënyrë të veçantë, 
gjë që ka ndikim afatgjatë  te nxënëit dhe tek të nxënët e tyre gjatë gjithë jetës.  
Referuar mundësive që ka mësuesi në planifikimin dhe zhvillimin e projekteve kurrikulare, 
tematikat dhe çështjet mjedisore do të ishin ide shumë të vlefshme dhe të efektshme për t’u 
përdorur.  

Siç është theksuar edhe më lart çështjet mjedisore mund të trajtohen edhe përmes projekteve 
kurrikulare të zhvilluara në nivel shkolle. Nga përvoja e deritanishme është parë që shpesh shkollat 
dhe mësuesit preferojnë të zhvillojnë veprimtari në nivel shkolle duke përfshirë shumë klasa 
njëherësh. 

Shembujt e mëposhtëm tregojnë rastin kur çeshtjet e edukimit mjedisor përcillen përmes 
veprimtarive të zhvilluara në kuadër të projekteve shkollorë. 

Shembull 1 

Shkolla mund të planifikojë dhe të organizojë një sërë veprimtarish në kuadrin e “Javës së 
mjedisit”. Java e mjedisit mund të jetë një javë e caktuar në vit gjatë së cilës mësuesit e 
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disa klasave kanë menduar të zhvillojnë disa veprimtari lidhur me çështjet e mjedisit. Për 
këtë mësuesit janë mbledhur paraprakisht dhe kanë planifikuar veprimtaritë që do të 
zhvillohen. 

Në këtë kuadër, mund të organizohen ekskursione, ekspozita me punime të nxënësve, 
takime me specialistë të mjedisit, pastrim dhe gjelbërim i mjediseve të shkollës, etj. Për të 
realizuar me efektivitet këto veprimtari mund të përdoret libri i mësuesit dhe fletoret e 
punes së nxënësve të paketës burimore të edukimit mjedisor të cilat ofrojnë një informacion 
të bollshëm dhe veprimtari të shumta lidhur me ceshtje të ndryshme mjedisore. 

Shembull 2 

“Në ditën ndërkombëtare të Tokës” (22 Prill) shkolla mund të vendosë të zhvillojë një 
veprimtari për të gjithë nxënësit e ciklit fillor. Në këtë veprimtari mësuesit ndihmojnë 
nxënësit të bëjnë një sërë veprimtarish sa argëtuese aq dhe informuese lidhur me çështje të 
ndryshme që kanë të bëjnë me problemet mjedisore të Tokës.  
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Përgatitja dhe zbatimi i planeve vjetore të veprimtarive për edukimin 
mjedisor, reduktimin e rrezikut të fatkeqësive natyrore dhe menaxhimin e 

situatave emergjente  
 

 

Planifikimi i veprimtarive 

Shkollat janë institucione edukuese dhe arsimimi të cilat kanë detyrën për edukimin e 
vazhdueshëm të nxënësve dhe stafit mësimor për mbrojtjen e mjedisit dhe përgatitjen për 
menaxhimin e emergjencave natyrore.  

Fëmijët janë grupi më vulnerabël në rast të një fatkeqësie natyrore ose emergjence civile. Për 
reduktimin e shkallës së ekspozimit të fëmijëve dhe stafit mësimor ndaj këtyre rreziqeve është e 
rëndësishme përgatitja e planit të veprimtarive për reduktimin e rrezikut të fatkeqësive natyrore 
ose civile dhe menaxhimin e situatave emergjente në shkollë. 

Shkolla si pjesë integrale e shoqërisë ka përgjegjësinë për anëtarët e saj në mjedisin e afërt si dhe 
për komunitetin e lidhur me shkollën. Nëse shkollat janë të përgatitura për të mbrojtur mjedisin, 
për të parandaluar rreziqet dhe për t’u mbrojtur prej tyre, ato jo vetëm janë në gjendje të 
menaxhojnë situatën brenda tyre, por mund të shërbejnë dhe si qendra të komunitetit për 
ndërgjegjësimin për kujdesin dhe mbrojtjen e mjedisit, dhe përgatitjen për menaxhimin e situatave 
emergjente.  

Procesi i planifikimit të veprimtarive duhet të jetë përshkallëzues me synim:  

 ndërgjegjësimin e komunitetit të shkollës; 
 zhvillimin e kapaciteteve për parandalimin, mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e situatave 

emergjente dhe zbutjen e pasojave, si dhe  
 krijimin e një kulture bashkëpunimi dhe solidariteti të nxënësve, mësuesve dhe pjesës tjetër 

të stafit mësimor, prindërve dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit.  

Plani i shkollës duhet të sigurojë: 

 Ndërtimin dhe zhvillimin e një sistemi të menaxhimit të rrezikut të emergjencave në 
shkollë. 

 Identifikimin e rreziqeve të mundshme natyrore në shkollë dhe në zonën përreth saj. 
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 Vlerësimin e vulnerabilitetit1 dhe kapaciteteve2 të shkollës. 
 Zhvillimin e veprimtarive për ndërgjegjësimin dhe mbrojtjen e mjedisit, e veprimtarive 

përgatitore për reduktimin e rrezikut të fatkeqësive dhe menaxhimin e situatave 
emergjente, të cilat përfshijnë sigurimin e jetës dhe reduktimin e dëmtimeve, mbrojtjen e 
pronës dhe materialeve të tjerë të shkollës. 

 Zhvillimin e një kulture të qëndrueshme bashkëpunimi ndërmjet nxënësve, mësuesve, 
drejtuesve dhe aktorëve të tjerë në shkollë, përmes ndërtimit të njohurive dhe aftësive. 

 

Parimet dhe strategjitë gjithëpërfshirëse për një planifikim të suksesshëm  

Gjatë punës për konceptimin, hartimin dhe zbatimin e planit është e rëndësishme të mbahen 
parasysh dhe përdoren parimet e mëposhtme: 

Qartësia dhe thjeshtësia 

• Plani vjetor i veprimtarive për mjedisin dhe menaxhimin e emergjencave në shkollë duhet 
të jetë konçiz.  

• Në plan duhet të jenë të përcaktuara qartë rolet dhe përgjegjësitë e të gjithë aktorëve që 
marrin pjesë në zhvillimin e veprimtarive.  

• Procedurat standarde të veprimit të cilat duhet të njihen nga stafi i shkollës dhe të zbatohen 
prej tij duhet të jenë të përshkruara shkurt dhe qartë. 

Fleksibiliteti 

• Plani i veprimtarive duhet të jetë një plan fleksibël. Ai duhet t’i krijojë mundësi shkollave 
për përfshirjen e veprimtarive në varësi të situatave dhe nevojave. 

Përgjegjësitë 

• Plani i shkollës për menaxhimin e emergjencave dhe edukimin mjedisor duhet të 
përshkruajë qëllimin e veprimtarive dhe kufizimet e përgjegjësive të nxënësve dhe stafit 
mësimor. Shkolla është përgjegjëse për sigurinë e nxënësve dhe anëtarëve të stafit 
mësimor. Ajo nuk duhet të ndërmarrë veprimtari që vendosin në rrezik sigurinë e nxënësve 
dhe stafit, ashtu sikurse duhet të bashkëpunojë me autoritetet përgjegjëse për zhvillimin e 
veprimtarive të ndryshme. 

 
1 Vulnerabiliteti përfshin karakteristikat dhe rrethanat e një  komuniteti, të një sistemi ose të një aseti që e bëjnë atë të 
ndjeshëm ndaj pasojave të një rreziku. Me fjalë të tjera vulnerabiliteti është shkalla e ekspozimit ndaj një rreziku. 
Shembujt mund të përfshijnë konstruksionet e dobta të ndërtesave, mbrojtja e pamjaftueshme e pajisjeve, mungesa e 
informimit dhe ndërgjegjësimit të nxënësve dhe stafit të shkollës, njohja e pamjaftueshme e rreziqeve dhe masave të 
gadishmërisë,  si dhe menaxhimi i dobët. 
2 Kapaciteti është kombinim i të gjitha pikave të forta, cilësive dhe burimeve në dispozicion brenda shkollës hde 
komunitetit përreth saj, që mund të përdoret për të arritur qëllimet. Kapaciteti mund të përfshijë infrastrukturën dhe 
mjetet fizike, aftësitë përballuese të komunitetit si dhe njohuritë, 
shkathtësitë dhe atributet kolektive të tilla, si marrëdhëniet shoqërore, udhëheqja dhe menaxhimi. 
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• Stafi mësimor dhe nxënësit nuk duhet të vendosin veten në rrezik duke u përpjekur të 
menaxhojnë situatën emergjente. 

Gjithëpërfshirja 

• Plani duhet t’i drejtohet grupeve të shumta si p.sh. nxënësve, mësuesve, drejtuesve dhe 
përfaqësuesve të ndryshëm të komunitetit. 

• Plani duhet të përfshijë përdorimin e strategjive të larmishme për të përmbushur qëllimet. 
• Plani duhet të adresojë faktorët e rrezikut. Ai duhet të përshkruajë masat për parandalimin, 

përgatitjen dhe veprimin në rast të një situate emergjente, përfshirë përgjigjen ndaj pasojave të 
emergjencave. 
 

Procese vendimmarrëse 

• Plani duhet të përshkruajë proceset vendimmarrëse të cilat do të zbatohen në lidhje me 
zgjidhjen e problemeve mjedisore, në rast të një situate emergjente, duke ia përshtatur situatës 
konkrete. 

• Proceset vendimmarrëse duhet të jenë të vazhdueshme. 

Konsultimi 

• Plani i veprimtarive duhet të jetë produkt i proceseve konsultese me anëtarë të komunitetit të 
shkollës në nivele të ndryshme. Është shumë e rëndësishme që kur hartohet plani i veprimtarive 
për edukimin mjedisor dhe menaxhimin e emergjencave i kushtohet rëndësi e veçantë gjetjes 
së strategjive të përshtatshme për të tërhequr sa më shumë aktorë të komunitetit për zbatimin 
e planit dhe për realizimin e veprimtarive të parashikuara në të.  

• Shumë nga aktorët nuk tërhiqen për të marrë pjesë në veprimtaritë e parashikuara nëse nuk 
përfshihen gjatë procesit të planfikimit të veprimtarive. 

• Plani i veprimtarive duhet t’u përshtatet të gjithëve dhe të jetë i qartë dhe i kuptueshëm për të 
gjithë. Angazhimi i aktorëve të ndryshëm në zbatimin e planit do të jetë më i madh kur ato do 
të përfshihen në zhvillimin e tij. 

Shpërndarja e planit 

• Të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës duhet të jenë të familjarizuar me përmbajtjen e 
planit. Ata duhet të trajnohen për të dhe të ushtrohen për të zbatuar procedurat e tij. 

• Përveçse me aktorët brenda shkollës (nxënësit, mësuesit dhe drejtuesit e shkollës, anëtarë 
të tjerë të stafit mësimor si psikologu, punonjësi social, infermierja apo mjekja e shkollës), 
plani duhet shpërndarë dhe me prindërit e nxënësve në mënyrë që ato të familjarizohen me 
veprimtaritë që shkolla ka planifikuar për mbrojtjen e mjedisit, për menaxhimin e situatave 
të ndryshme emergjente, sikurse në mënyrë që të mos krijohet kaos në zbatimin e tij. 

• Plani mund të ekspozohet  në një vend të posaçëm në Këndin e mjedisit në shkollë. 
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Përditësimi 

• Plani i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe menaxhimin e emergjencave duhet 
rishikuar rregullisht. 

• Mirë do të ishte që ky proces të zhvillohej të paktën një herë në vit, në mënyrë të veçantë 
pas një situate emergjence, për të siguruar që plani është funksional. 

Bashkëpunimi dhe koordinimi 

• Veprimtaritë që përfshin plani dhe realizimi i tyre kërkojnë që shkolla të zhvillojë 
bashkëpunime me organizma dhe institucione të cilat mund të kontribuojnë për zhvillimin 
e tyre. Të tilla institucione mund të jenë pushteti vendor, autoriteti për emergjencat, 
agjencitë rajonale për mbrojtjen e mjedisit etj., të cilat kanë ekspertizën profesionale dhe 
autoritetin përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e situatave emergjente. 
Gjithashtu shkolla mund të krijojë bashkëpunime dhe partneritete me  organizata që kanë 
kontribute në këtë fushë, sikurse dhe me individë me ekspertizë në këtë fushë. 

• Në raste të tilla plani i shkollës duhet koordinuar me planin e tyre të veprimtarive. 

Koherenca 

• Plani i veprimtarive të shkollës duhet të jetë në koherencë me planin e përgjithshëm të 
veprimtarive në nivel ZVAP. 

 
Ndërtimi i planit të shkollës për mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e rrezikut të fatkeqësive 
natyrore kalon përmes hapave të mëposhtëm: 

 

Vlerësimi i situatës mjedisore dhe 
identifikimi i problematikave mjedisore

Përgatitja e planit vjetor të veprimtarive

Shpërndarja e planit tek të gjithë aktorët në 
shkollë

Zhvillimi i veprimtarive të planit

Përditësimi i planit
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Identifikimi i rreziqeve të mundshme dhe vlerësimi i (shkallës/nivelit)/ situatës së 
sigurisë 

• Pikënisja e procesit të përgatitjes së planit është vlerësimi nga shkolla i përgatitjes për rastet 
e emergjencave dhe përballimin e pasojave të tyre. Çdo shkollë duhet të identifikojë 
rreziqet e mundshme që mund të përbëjnë shkas për situata emergjente në shkollë. Pa kryer 
një vlerësim të shkallës së rrezikut dhe vulnerabilitetit që ka shkolla planifikimi është 
arbitrar. 

• Inventarizimi i burimeve të vlefshme në shkollë. Të gjitha burimet e vlefshme në shkollë 
duhen listuar si më poshtë: 

- Lista e burimeve njerëzore (kapaciteteve) që kanë ekspertizë (p.sh., mësues dhe 
nxënës që kanë njohuri për ndihmën e parë, evakuimin etj); 

- Lista e burimeve materiale të vlefshme në shkollë të tilla, si sisteme alarmi, 
sisteme komunikimi, kutia e ndihmës së parë, hapësirë e hapur në oborrin e shkollës 
etj; 

- Burimet që ndodhen në zonën përreth, duke regjistruar të dhënat e tyre, p.sh., 
nëse ka spital pranë shkollës shënohen të dhëna lidhur me të. 

 

PËRGATITJA E PLANIT VJETOR TË VEPRIMTARIVE TË SHKOLLËS  

Çdo shkollë, pasi ka kryer një vlerësim të nevojave dhe burimeve të vlefshme që ka, mund të 
zhvillojë planin e saj të veprimtarive i cili nuk mund të ngjajë me atë të një shkolle tjetër për arsye 
të specifikave që shkollat dhe mjedisi përreth tyre kanë (lidhur me situatën mjedisore, rreziqet më 
të mundshme, nevojat prioritare, burimet e vlefshme). Megjithatë, ofrimi i një formati plani do të 
ishte orientues dhe i vlefshëm.  

• Plani i shkollës duhet të jetë i orientuar nga rezultatet. Për këtë qëllim plani duhet të 
përcaktojë qartë objektivat e tij.  

• Plani duhet të përcaktojë qartë veprimtaritë për përmbushjen e objektivave. 
• Plani përcakton qartë cilët janë personat përgjegjës për zhvillimin e veprimtarive. 
• Plani përshkruan për secilën prej veprimtarive partnerët dhe bashkëpunëtorët që 

angazhohen për zhvillimin e veprimtarive. 
• Plani përcakton afatet për realizimin e veprimtarive. 
• Në plan përcaktohen për secilën veprimtari burimet e vlefshme materiale që mundësojnë 

realizimin e veprimtarive (opsionale).  
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Plane të veprimtarive të shkollave 9-vjecare të ZVA 
Përmet dhe ZVA Tepelenë 



PLANI I  VEPRIMTARIVE  PËR  EDUKIMIN MJEDISOR DHE PËRGATITJEN PËR REDUKTIMIN E RREZIQEVE 
NATYRORE 

Shkolla 9-vjeçare“Meleq Gosnishti”-Përmetg222 

Periudha  Janar-Mars 20212 22222220 

Objektivat e planit: 

 Ndërgjegjësimi i nxënësve të shkollës për rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së mjedisit në zonën ku jetojnë dhe më gjerë. 
 Aftësimi dhe angazhimi i nxënësve në bashkëpunim me mësuesit, prindërit dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit për identifikimin 

e problemeve e mjedisit në zonën përreth shkollës dhe  pjesëmarrjen aktive në zgjdhjen e  problemeve komplekse mjedisore. 
 Zhvillimi i kapaciteteve të shkollës (nxënësve, mësuesve, anëtarëve të tjerë të stafit etj) për parandalimin, mbrojtjen, menaxhimin e 

situatave emergjente dhe zbutjen e pasojave. 
 Promovimi i përvojave pozitive të shkollës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe për përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve 

natyrore. 

Periudha Emër/Mbiemër i 
mësuesit përgjegjës 

Partnerët e përfshirë  Pjesëmarrës Veprimtaritë Vërejtje 

Java e tretë 

Janar 2021 

……………….  Nxënës, prindër, mësues, dhe 
përfaqësues nga ADZM 
Gjirokastër- Përmet  

 

VA 

 

Bisedë: Zonat e mbrojtura, t’i 
njohim dhe si të ndikojmë në 
mbrojtjen e tyre. 

 

Java e 
katërt 
Janar 2021 

…………………. Nxënës, prindër, mësues, dhe 
përfaqësues nga ADZM 
Gjirokastër, zyra në Përmet  

II  Veprimtari: Edhe ne mbjellim lule.  

04.02.2021 …………………. Nxënës dhe përfaqësues nga 
komuniteti i prindërve dhe 
komunitet i interesuar 
përfaqësues nga AdZM 
Gjirokastër  

VIIIa 

 

Orë mësimore: Ndërgjegjësim dhe 
sensibilizim i komunitetit për 
ruajtjen dhe ndihmesën e secilit në 
Zonat e Mbrojtura.  

 

09.02.2021 …………………… Nxënës, prindër, mësues, dhe 
përfaqësues nga ADZM 
Gjirokastër. 

IV Orë mësimore: Bimët dhe kafshët, 
në rrezik zhdukjeje në Zonat e 
Mbrojtura.   
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18.02.2021 ……………………. ADZM Gjirokastër,  nxënësit 
dhe prindërit e shkollës  
“Meleq Gosnishti” Përmet  

VIIIIB Konkurs: Biologu më i mirë  

25.02.2021 …………………….. ADZM Gjirokastër, shkolla  
“Meleq Gosnishti” Përmet  

VIIIa 

 

Veprimtari: Pastrimi i zonës së 
mbrojtur “Banjat e Bënjës”, çfarë 
mund të bëhet për të minimizuar 
rreziqet. 

 

04.03.2021 ……………………. 
 

ADZM Gjirokastër,  nxënësit 
dhe prindërit 

VIIIIB Ekspozitë: Bredhi i Hotovës në 
krijimet tona.  
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Plani i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve të fatkeqësive natyrore 

Periudha Dhjetor 2020 – Mars 2021 

Shkolla “Nonda Bulka”, Përmet 

         

       Objektivat e planit: 

- Ndërgjegjësimi i nxënësve të shkollës për rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së mjedisit në zonën ku jetojnë dhe më gjerë. 
- Aftësimi dhe angazhimi i nxënësve në bashkëpunim me mësuesit, prindërit dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit për 

identifikimin e problemeve e mjedisit në zonën përreth shkollës dhe  pjesëmarrjen aktive në zgjdhjen e  problemeve komplekse 
mjedisore. 

- Zhvillimi i kapaciteteve të shkollës (nxënësve, mësuesve, anëtarëve të tjerë të stafit etj) për parandalimin, mbrojtjen, menaxhimin 
e situatave emergjente dhe zbutjen e pasojave. 

- Promovimi i përvojave pozitive të shkollës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe për përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve 
natyrore. 

 

Nr. Veprimtaritë Pjesëmarrës Personat 
përgjegjës  

Afatet Bashkëpunimi/partnerët 

1.  Orë mjedisore  
Tema: Të mbrojmë natyrën, 
të mbrojmë jetën. 

Nxënësit e 
klasave të I-V 

Mësuesit kujdestare  Java e tretë e 
muajit Janar 

- Mësuesit e lëndëve 
Aftësim teknologjik, 
Biologji dhe Arte. 

- Përfaqësuesit e këshillit 
të prindërve të klasës. 

2.  Flora dhe fauna e “Bredhit të 
Hotovës”. Ekspozitë me 
vizatime dhe skulpturë. 

Nxënësit e 
klasave të VIII-
ta dhe të IX-ta. 

- Koordinatorët 
(senatorët) e 
secilës klasë. 

- Mësuesit e 
biologjisë, 
arteve dhe 
mësuesit 

Java e parë e 
muajit Shkurt 

- Prindërit e nxënësve të 
këtyre klasave. 

- Përfaqësues të pushtetit 
lokal. 
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kujdestarë të 
këtyre klasave. 

- Drejtoria e 
shkollës. 

3.  Bisedë sensibilizuese dhe 
informuese me një specialist 
mbi rreziqet e shkatërrimit të 
shtretërve të lumenjve.  

Nxënësit e 
klasave të VII-
ta. 

- Mësuesja e 
gjeografisë e 
këtyre klasave. 

- Mësuesit 
kujdestarë. 

- Nxënësit 
koordinatorë të 
secilës klasë. 

- Drejtoria e 
shkollës. 

Java e dytë e 
muajit Shkurt. 

- Specialist i mjedisit 
pranë Agjencisë 
Kombëtare të Zonave 
të Mbrojtura. 

- Prindër. 

4. Mjete didaktike për lëndën e 
gjeografisë me material të 
riciklueshme. 
 

Nxënësit e 
klasës së VI-ta. 

- Mësuesja e 
gjeografisë e 
këtyre klasave. 

- Drejtoria e 
shkollës. 

Java e parë e 
muajit Mars. 

- Mësuesit  e  lëndëve 
Aftësim teknologjik, 
Biologji dhe Arte. 

- Përfaqësuesit e këshillit 
të prindërve të klasës. 

5. Praktikë e sinjaleve të alarmit 
për evakuimin e fëmijëve dhe 
nxënësve në rast të një 
emergjence, si: zjarre, 
tërmete, përmbytje etj. 

 
 
Nxënësit e 
shkollës 

- Mësuesit 
kujdestarë. 

- Nxënësit 
koordinatorë të 
secilës klasë. 

- Drejtoria e 
shkollës 

Java e tretë e 
muajit Mars 

- Prindërit e nxënësve të 
këtyre klasave. 

- Përfaqësues të pushtetit 
lokal. 
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Plani i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve të fatkeqësive natyrore 

Periudha Janar – Mars 2021 

Shkolla 9-vjeçare Iljarë, Permet 

 

Objektivat e planit: 

- Ndërgjegjësimi i nxënësve të shkollës për rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së mjedisit në zonën ku jetojnë dhe më gjerë. 
- Angazhimi Nxënës – mësues – prindër - përfaqësues të komunitetit për identifikimin e problemeve e mjedisit në zonën përreth 

shkollës dhe  pjesëmarrjen aktive në zgjdhjen e  problemeve mjedisore. 
- Promovimi i përvojave pozitive të shkollës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe për përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve 

natyrore. 

Periudha Mësuesit 
përgjegjës 

Partnerë të përfshirë  Pjesëmarrës Veprimtaritë Vërejtje 

11.01.2021 ……………. Nxënës, prindër, mësues dhe 
përfaqësues të ADZM 
Gjirokastër – Përmet. 

Klasa VIII, 
Shkolla Iljarë  

Bisedë: Zonat e mbrojtura 
t’i njohim dhe sit ë 
ndikojmë në mbrojtjen e 
tyre. 

 

13.01.2021 ……………. Nxënës, prindër, mësues dhe 
përfaqësues të ADZM 
Gjirokastër – Përmet. 

Klasa I – II – 
III – IV – V, 
CU Iljarë 

Veprimtari; Edhe ne 
mbjellim pemë. 

 

04.02.2021 …………..  Nxënës, prindër, mësues dhe 
përfaqësues të ADZM 
Gjirokastër – Përmet. 

Klasa IX, Iljarë Orë mësimore: 
Ndërgjegjësimi për ruajtjen 
dhe ndihmesën e secilit në 
zonat e mbrojtura. 

 

18.02.2021 ………………. 
 

Nxënës, prindër, mësues dhe 
përfaqësues të ADZM 
Gjirokastër – Përmet. 

- Shkolla 
Çarshovë 
 

Kafshët në rrezik zhdukjej 
në zonat e mbrojtura 
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04.03.2021 ………………. Nxënës, prindër, mësues dhe 
përfaqësues të ADZM 
Gjirokastër – Përmet 
 

- Shkolla 
Kaludh 

Veprimtari: Të mbajmë të 
pastër zonën përreth lumit 
Vjosa. 

 

10.03.2021 …………….. Nxënës, prindër, mësues dhe 
përfaqësues të ADZM 
Gjirokastër – Përmet 

CL Iljarë Ekspeditë: Burimi i Sopotit 
në Malin Nëmërçkë 

 

15.03.2021 ………………. Mësuesit e Biologjisë Klasa VIII, 
Shkolla Iljarë 

Orë mësimore: Njohim 
konceptet dhe 
terminologjinë: fatkeqësitë 
natyrore, rreziku, 
emergjencë civile, masa 
mbrojtëse. 

 

31.03.2021 …………… Specialistë të bashkisë 
Mësuesit kujdestarë 

Shkolla 
Çarshovë 

Veprimtari: Përgatitja e 
çantës së emergjencës. 
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Plani i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve të fatkeqesive natyrore 

Periudha Dhjetor 2020 – Mars 2021 

Shkolla “1 Maji”, Piskovë 

Objektivat e planit: 

• Ndërgjegjësimi i nxënësve të shkollës për rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së mjedisit në zonën ku jetojmë dhe me gjerë. 
• Aftësimi dhe angazhimi i nxënësve në bashkëpunim me mësuesit, prindërit dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit për 

identifikimin e problemeve e mjedisit në zonën përreth shkollës dhe pjesëmarrja aktive në zgjidhjen e problemeve mjedisore. 
• Zhvillimi i kapaciteteve të shkollës (nxënësve, mësuesve, anëtarë të tjerë të stafit etj.) për parandalimin mbrojtjen e situatave 

emergjente dhe zbutjen e pasojave. 
• Promovimi i përvojave pozitive të shkollës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit si dhe për përgatitjen për menaxhimin e 

rreziqeve natyrore. 

Nr. Veprimtaritë  Pjesëmarrës  Personat 
përgjegjës 

Afatet  Bashkëpunimi  

1 Ora mjedisore 
Tema: Së bashku për një mjedis të 
pastër 

Nxënësit e shkollës Mësuesi kujdestar Muaji 
dhjetor 
Java e parë 

Mësuesit e lëndëve të 
aftësimit teknologjik, 
biologji dhe përfaqësues të 
këshillit të prindërve 

2 Përcjellim mesazhin me anë të 
fletëpalosjeve.  
Tema: Si të kujdesemi për ujin e 
pijshëm. 

Nxënësit e klasës 
8-9 

Koordinatorët, 
mësueset 
kujdestare, drejtoria 
e shkollës 

Janar Prindërit e nxënësve, 
përfaqësues të pushtetit 
lokal 

3 Bisedë sensibilizuese dhe 
informuese me një specialist mbi 
rreziqet e shkatërrimit të shtretërve 
të lumenjve. 

Nxënësit e klasës 
7-9 

Koordinatorët, 
mësueset 
kujdestare,  
Mësuesi 
gjeografisë, 
drejtoria e shkollës 

Shkurt Specialist i mjedisit pranë 
AKZM, prindërit 
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Plani i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve të fatkeqësive natyrore 

Periudha Dhjetor 2020 – Mars 2021 

Shkolla “Zyrihana Xhako”, Ballaban 

       

       Objektivat e planit: 

- Ndërgjegjësimi i nxënësve të shkollës për rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së mjedisit në zonën ku jetojnë dhe më gjerë. 
- Aftësimi dhe angazhimi i nxënësve në bashkëpunim me mësuesit, prindërit dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit për 

identifikimin e problemeve e mjedisit në zonën përreth shkollës dhe  pjesëmarrjen aktive në zgjdhjen e  problemeve komplekse 
mjedisore. 

- Zhvillimi i kapaciteteve të shkollës (nxënësve, mësuesve, anëtarëve të tjerë të stafit etj) për parandalimin, mbrojtjen, menaxhimin 
e situatave emergjente dhe zbutjen e pasojave. 

- Promovimi i përvojave pozitive të shkollës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe për përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve 
natyrore. 

 

Nr. Veprimtaritë Pjesëmarrës Personat 
përgjegjës  

Afatet Bashkëpunimi/partnerët 

4.  Orë mjedisore  
Tema: Të duam natyrën, të 
mbrojmë jetën. 

Nxënësit e 
klasave të I-V 

Mësuesit kujdestare  Java e tretë e 
muajit Janar 

- Mësuesit e  lëndëve 
Aftësim teknologjik, 
Biologji dhe Art 
pamor. 

- Përfaqësuesit e këshillit 
të prindërve të klasës. 

5.  Flora dhe fauna e liqenit të 
Vinokashit. Ekspozitë me 
vizatime dhe foto. 

Nxënësit e 
klasave të 8. 

- Koordinatorët 
(senatorët) e 
secilës klasë. 

- Mësuesit e 
biologjisë, art 
pamor, letërsisë  

Java e parë e 
muajit Shkurt 

- Prindërit e nxënësve të 
këtyre klasave. 

- Përfaqësues të pushtetit 
lokal. 
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dhe mësuesit 
kujdestarë të 
këtyre klasave. 

- Drejtoria e 
shkollës. 

6.  Bisedë sensibilizuese dhe 
informuese me një specialist 
mbi rreziqet e shkatërrimit të 
shtretërve të lumit dhe 
liqenit.  

Nxënësit e 
klasave të 7-ta, 
8-ta dhe 9-ta. 

- Mësuesja e 
gjeografisë e 
këtyre klasave. 

- Mësuesit 
kujdestarë. 

- Nxënësit 
koordinatorë të 
secilës klasë. 

- Drejtoria e 
shkollës. 

Java e dyte e 
muajit Shkurt. 

- Specialist i mjedisit 
pranë Agjencisë 
Kombëtare të Zonave 
të Mbrojtura. 

- Prindër. 

4. Mjete didaktike për lënden e 
gjeografisë me materiale te 
riciklueshme. 
 

Nxënësit e 
klasave të 7-ta, 
8-ta dhe 9-ta. 

- Mësuesja e 
gjeografisë e 
këtyre klasave. 

- Drejtoria e 
shkollës. 

Java e parë e 
muajit Mars. 

- Mësuesit  e  lëndëve 
Aftësim teknologjik, 
Biologji dhe Arte. 

- Përfaqësuesit e këshillit 
të prindërve të klasës. 

5. Praktikë e sinjaleve të alarmit 
per evakuimin e fëmijëve dhe 
nxënësve në raste të një 
emergjence, si: zjarre, 
termete, permbytje etj. 

 
 
Nxënësit e 
shkollës 

- Mësuesit 
kujdestarë. 

- Nxënësit 
koordinatorë të 
secilës klasë. 

- Drejtoria e 
shkollës 

Java e tretë e 
muajit mars 

- Prindërit e nxënësve të 
këtyre klasave. 

- Përfaqësues të pushtetit 
lokal. 
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Plani i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve të fatkeqësive natyrore 

Periudha Dhjetor 2020 – Mars 2021 

Shkolla 9- vjecare Nimete Progonati 

Objektivat e planit: 

• Shpreh bukuritë natyrore dhe problemet mjedisore. 

• Sensibilizimi me anë të vizatimeve për mbrojtjen dhe kujdesin ndaj mjedisit. 

• Promovimi i përvojave pozitive të shkollës sonë për ruajten dhe mbrojtjen e mjedisit. 

• Ndërgjegjësimi i nxënësve për të krijuar një mjedis të gjelbër në ambjentet e shkollës. 

• Reagimi dhe pjesëmarrja aktive e nxënësve në bashkëpunim me prindërit dhe pushtetin vendor për arritjen e sipërfaqeve të 
gjelbëra në qytet. 

• Indentifikimi i mbetjeve të riciklikueshme në zonën tonë. 

• Angazhimi i nxënësve në përdorimin sa më të të mira të mbetjeve të riciklueshme në funksion të procesit mësimor. 

Nr Veprimtaritë Pjesëmarrës Personat pergjegjes Afatet Bashkëpunimi /partnerët 
 

1 Ekspozitë  
“Të mbrojmë mjedisin” 
(Foto/Postera/Fletëpalosje) 

Nxënësit e  
klasasave të 
VI-ta 

Mësuesi 
kujdestar/Mësuesi 
Arteve figurative. 

Java e tretë 
e dhjetorit. 

Mësuesit e lëndëve: Arteve, 
Gjeografisë 

2 Mbille pemën tënde 
Foto 

Nxënësit e 
klasave  
  VI - IX 

Mësuesi kujdestar  
Drejtoria e shkollëes 

Java e  
II – IV e 
janarit 

Prindërit e nxënësve për 
klasat  VI – IX 
Pushteti vendor 

3 Riciklo dhe mbro  Nxënësit e 
klasave 
VII – VIII -IX 

Mësues kujdestar  
Mësues i Gjeografisë 
Mësues i Aftësimit 
Teknologjik 

Java e II- e 
shkurtit 

Prindërit e nxënësve për 
klasat pjesëmarrëse 
Arte/Gjeografi/Aftësim 
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4 Ekspozitë me Postera 
/Fletëpalosje. 
Tema: Mosshpërdorimi i ujit të 
pijshëm  
 

Nxënësit e 
klasave 
VI-IX 

Mësuesit kujdestar 
Drejtoria e shkollës 
Mësues: 
Biologji/Gjeografi/A.
Teknol 

Java II- e 
Marsit 

Prindërit e nxënësve për 
klasat, pushteti vendor 
përfaqësues. 

 

  



11 
 

Planifikimi i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe përgatitjen për menaxhimin  e rreziqeve  të  fatkeqësive natyrore. 

Periudha Dhjetor 2020 – Mars 2021 

Objektivat e planit: 

 Njohja dhe ndërgjegjësim i nxënësve për rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së mjedisit ku jetojmë dhe që na rrethon. 

 Indetifikimi i problemeve të mjedisit përreth shkollës dhe planifikimin për menaxhimin e tyre. 

 Nxitja e bashkëpunimimit midis njëri – tjetrit, mësuesve dhe anëtarëve të tjerë të stafit për realizimin e veprimtarive për 
mbjelljen e pemëve. 

 Zhvillimin e aftësive motivuese për të nxitur dhe bashkëpunuar për parandalimin dhe menaxhimin e situatave emergjente. 

 Ndarja e eksperiencave dhe përvojave pozitive të shkollës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe marrjen e masave për 
menaxhimin e rreziqeve natyrore. 

Nr Veprimtaritë 
 

Pjsëmarrës Personat përgjegjës Afatet Bashkëpunimi\partnerë 

1 Të kujdesemi për mjedisin 
ku jetojmë. 

Nxënësit  Mësuesi kujdestar Java e tretë e muajit 
dhjetor 

-Mësuesi i lëndës 
Biologji 
Përfaqësuesit e këshillit 
të prindërve. 
 

2 Aktivitet: Mbill një pemë, 
shto një jetë! 

Nxënësit Mësuesi i lëndës  
Biologji 
dhe mësuesit 
kujdestarë 

Java e dytë e muajit  
janar 

-Mësuesit e lëndëve 
Biologji dhe Gjeografi 
-Prindërit  

3 Ekspozitë me punime nga 
materiale të riciklueshme. 

Nxënësit Mësuesi i lëndës së 
Artit Pamor 

Java e tretë e muajit 
shkurt 

Mësuesit e lëndëve 
Biologji dhe Arteve 

4 Ese: Pasuritë natyrore të 
fshatit tim. 

Nxënësit e 
klasës së VI 

Mësuesi i lëndës 
Gjuhë shqipe 

Java e parë e muajit 
mars 

Mësuesit e lëndëve të 
Gjuhës shqipe dhe 
Anglishtes 
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5 Mbrojtja e lumit Vjosë nga 
ndotjet dhe dëmtimet. 

Nxënësit  Mësuesi i lëndës 
gjeografi 

Java e katërt e muajit 
mars 

Mësuesi i lëndës 
Gjeografi 
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Planifikimi i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe përgatitjen  për menaxhimin  e rreziqeve  të  fatkeqësive natyrore. 

Periudha Janar – Mars 2021 

Shkolla 9-vjecare 7 Marsi, Tepelenë 

Objektivat e planit: 

 Njohja dhe ndërgjegjësim i nxënësve për rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së mjedisit ku jetojmë dhe që na rrethon. 

 Indetifikimi i problemeve të mjedisit përreth shkollës dhe planifikimin për menaxhimin e tyre. 

 Nxitja e bashkëpunimimit midis njëri – tjetrit, mësuesve dhe anëtarëve të tjerë të stafit për realizimin e veprimtarive për 
mbjelljen e pemëve. 

 Zhvillimin e aftësive motivuese për të nxitur dhe bashkëpunuar për parandalimin dhe menaxhimin e situatave emergjente. 

 Ndarja e eksperiencave dhe përvojave pozitive të shkollës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe marrjen e masave për 
menaxhimin e rreziqeve natyrore. 

Nr Veprimtaritë 
 

Pjesëmarrës Personat përgjegjës Afatet 

1 Cfarë është ndotja dhe ndikimi që 
ka në mjedis? 

Nxënësit  Mësuesi ………………. JANAR 

2 Poster-ndotja e ajrit shkaqet dhe 
ndikimi. 

Nxënësit Mësuesi ………………. JANAR 

3 Aktivitet –“Të dish, të bësh, të 
ndjesh”, ndotja dhe format e saj. 

Nxënësit Mësuesi ………………. JANAR 

4 Ekspozitë  ”Uji dhe rëndësia e tij”. Nxënësit  Mësuesi ………………. JANAR 
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5 Dokumentar- Cfarë është Toka 
dhe pse ajo është e rëndësishme? 

Nxënësit  Mësuesi ………………. JANAR 

6 Diskutim-problemet mjedisore Nxënësit  Mësuesi ………………. JANAR 

7 Ese me temë-“Toka jonë është e 
bukur-ne mund ta ruajmë atë”. 

Nxënësit  Mësuesi ………………. SHKURT 

8 Riciklimi - ese dhe postera Nxënësit  Mësuesi ………………. SHKURT 

9 Bisedë-statistika mbi florën dhe 
faunën 

Nxënësit  Mësuesi ………………. SHKURT 

10 Projekt-ngrohja globale Nxënësit  Mësuesi ………………. SHKURT 

11 Bisedë-pyjet dhe pse janë të 
rëndësishme ato. 

Nxënësit  Mësuesi ………………. SHKURT 

12 Diskutim -speciet në rrezik  Nxënësit  Mësuesi ………………. SHKURT 

13 Peisazhet më të bukura të vendit 
tim-pastrim i mjedisit nga shelgu 

Nxënësit  Mësuesi ………………. MARS 

14 Diskutim-“Ekosistemet” Nxënësit  Mësuesi ………………. MARS 

15 Projekt -ndotja termike -shkaqet 
dhe pasojat. 

Nxënësit  Mësuesi ………………. MARS 
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16  Veprimtari sensibilizuese-pyjet 
frymëmarrja jonë (përgatisim 
postera për shpyllëzimin) 

Nxënësit  Mësuesi ………………. MARS 

17 Ekskursion ”Natyra”  Nxënësit  Mësuesi ………………. MARS 

18 Përgatitja e fletëpalosjeve ”Të 
bësh, të dish, të ndjesh” 

Nxënësit  Mësuesi ………………. MARS 

19 Aktivitet-lojëra sensibilizuese në 
natyrë. 

Nxënësit  Mësuesi ………………. MARS 
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Planifikimi i veprimtarive për edukimin mjedisor dhe përgatitjen për menaxhimin e rreziqeve  të  fatkeqësive natyrore. 

Periudha Janar – Mars 2021 

Shkolla 9-vjecare Avni Rustemi, Tepelenë 

Objektivat e planit: 

 Njohja dhe ndërgjegjësim i nxënësve për rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së mjedisit ku jetojmë dhe që na rrethon. 

 Indetifikimi i problemeve të mjedisit përreth shkollës dhe planifikimin për menaxhimin e tyre. 

 Nxitja e bashkëpunimimit midis njëri – tjetrit, mësuesve dhe anëtarëve të tjerë të stafit për realizimin e veprimtarive për 
mbjelljen e pemëve. 

 Zhvillimin e aftësive motivuese për të nxitur dhe bashkëpunuar për parandalimin dhe menaxhimin e situatave emergjente. 

 Ndarja e eksperiencave dhe përvojave pozitive të shkollës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe  marrjen e masave për 
menaxhimin e rreziqeve natyrore. 

Nr Veprimtaritë 
 

Pjesëmarrës Personat përgjegjës Afatet 

1 Si të mbrohemi nga tërmetet. Video Nxënësit  Mësuesi ………………. Janar-Mars 

2 Veprimtari: “Pastrimi i ujërave të 
ndotura.” 

Nxënësit Mësuesi ………………. Janar-Mars 

3 Ese : ”Njeriu dhe mjedisi” Nxënësit Mësuesi ………………. Janar-Mars 

4 Fletëpalosje: 
"Tërmetet,Uji,Zjarri,Përmbytjet" 

Nxënësit  Mësuesi ………………. Janar-Mars 
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5 Ekspozitë: "Rëndësia e Ujit" Nxënësit  Mësuesi ………………. Janar-Mars 

6 Bisedë: Si të mbrohemi nga zjarri. 
Pastrimi i Parkut të Vjosës (Shelgu) 

Nxënësit  Mësuesi ………………. Janar-Mars 

7 Poster: "Si të mbrohemi nga zjarri" Nxënësit  Mësuesi ………………. Janar-Mars 

8 Përgatitja e kutisë së ndihmës së 
shpejtë. 

Nxënësit  Mësuesi ………………. Janar-Mars 

9 Bisedë: Me inspektorët e MZSH Nxënësit  Mësuesi ………………. Janar-Mars 

 



 

FORMA KROSKURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE E REALIZIMIT TË 
VEPRIMTARIVE 

 

 

Realizimi i veprimtarive për mjedisin dhe menaxhimin e emergjencave përmes 

kroskurrikulës  

Edukimi për mjedisin dhe reduktimin e rreziqeve nga fenomenet natyrore është një nga fushat e 
kurrikulës së arsimit bazë për të cilën mësuesit duhet të kujdesen lidhur me planifikimin dhe 
përfshirjen e veprimtarive në procesin e mësimdhënies dhe të nxënies. Ndërgjegjësimi i nxënësve 
për problemet e mjedisit dhe rolit që luajnë individët dhe shoqëritë në parandalimin e shumë prej 
situatave, është shumë e rëndësishme. Kjo jep mundësi për të krijuar aftësi të caktuara te nxënësit 
lidhur me ndërgjegjësimin për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, për parandalimin dhe përgatitjen 
e tyre për menaxhimin e emergjencave natyrore, si dhe përballimin e pasojave të tyre. Këto 
veprimtari ndihmojnë shkollën për zhvillimin e një kulture të qëndrueshme të sigurisë në shkollë 
dhe zhvillimin  e aftësive për jetën të nevojshme për të mbrojtur mjedisin, për të parandaluar dhe 
menaxhuar rreziqet e ndryshme të emergjencave. 

Pyetja apo dilema që mund të mundojë mësuesin që kërkon të përfshijë veprimtari të tilla në 
kurrikulën e klasës ku ai zhvillon mësim, është “Ku dhe kur do të zhvilloj veprimtari që lidhen me 
këto çështje”. Kurrikula e arsimit bazë ka krijuar hapësira të shumta të cilat i japin mundësi 
mësuesit të vendosë vetë për tematikat dhe rezultatet e të nxënit të aktiviteteve që do të zhvillojë 
me nxënësit e tij.  

Më poshtë janë dhënë dy shembuj veprimtarish: 

 

Shembull  

Në lëndën e Gjeografisë në klasën e 7-të, në temën “Tërmetet”, mësuesi mund të zhvillojë 
me nxënësit një diskutim për dëmet që sjellin tërmetet, masat për mbrojtjen ndaj tyre, 
përfshirë veprimet që kryhen në një rast tërmeti. Gjithashtu, mësuesi në bashkëpunim me 
nxënësit mund ta shoqërojë diskutimin me një demonstrim të mënyrës si veprohet në rast 
të rënies së një tërmeti. 

 

Realizimi i veprimtarive për mjedisin dhe menaxhimin e emergjencave si pjesë e kurrikulës 
me zgjedhje  
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Një nga hapësirat lehtësisht të mundshme të përfshirjes së veprimtarive për mjedisin është dhe 
hapësira e kurrikulës me zgjedhje. Kurrikula me zgjedhje ka një hapësirë kohore të përcaktuar 
qartë në planin mësimor të të gjitha klasave të arsimit bazë (1 orë mësimore në javë për klasat 1-
3, dhe 2 orë mësimore në javë për klasat 4-9). 

Në fillim të vitit shkollor, një nga momentet më të rëndësishme të punës së mësuesit, është 
planifikimi vjetor i veprimtarive dhe planifikimi i secilës periudhë në veçanti. Kjo do të thotë që 
në fillim të vitit shkollor mësuesit i duhet të planifikojë temat dhe rezultatet e të nxënit që do të 
zhvillohen me nxënësit në klasën e tij. Në kushtet e një lirie të plotë në këtë proces, kjo punë e 
mësuesit është sa e thjeshtë aq dhe e vështirë. Është e thjeshtë, sepse ai ka liri të plotë për 
përzgjedhjen e temave; është e vështirë, sepse atij i duhet të zgjedhe tema dhe veprimtari që lidhen 
dhe përmbushin interesat e nxënësve dhe përputhen me veçoritë e zhvillimit të tyre në atë cikël 
shkollimi.                                                             

Mësuesi mund të planifikojë që në fillim të vitit, një numër të caktuar veprimtarish që i takojnë 
çështjeve të sigurisë dhe menaxhimit të emergjencave. Nuk do të quhej gabim dhe do të ishte në 
përputhje me udhëzimet e përgjithshme kurrikulare, nëse nga mësuesi do të preferohej një 
planifikim me shtrirje gjithëvjetore i veprimtarive që lidhen me sigurinë.  

Model i një planifikimi vjetor të kurrikulës me zgjedhje, klasa e 8-të 

Tematika vjetore: Siguria në shkollë 

Periudha e parë Siguria në shkollë:  Edukimi për një të 
ushqyer të shëndetshëm  

25 orë 

Periudha e dytë Siguria në shkollë:  Edukimi për 
menaxhimin e emergjencave  

25 orë 

Periudha e tretë Siguria në shkollë:  Edukimi rrugor  20 orë 

 

Mësuesi mund të planifikojë që në fillim të vitit, një numër të caktuar veprimtarish për çështje të 
ndryshme të sigurisë në shkollë.  

Sikurse e tregon shembulli i mësipërm i planifikimit të kurrikulës me zgjedhje, mësuesi mund të 
zhvillojë tematikën e sigurisë në shkollë me shtrirje gjithë vjetore, duke e organizuar këtë tematikë 
në tri module të cilët zhvillohen përgjatë tri periudhave: 

- Moduli 1: Edukimi për një të ushqyer të shëndetshëm 
- Moduli 2: Edukimi për menaxhimin e emergjencave 
- Moduli 3: Edukimi rrugor 
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SHEMBUJ TË VEPRIMTARIVE NË NIVEL KLASE DHE SHKOLLE PËR MJEDISIN 
DHE MENAXHIMIN E EMERGJENCAVE, TË SHKOLLAVE 9-VJECARE TË ZVA 

PËRMET DHE ZVA TEPELENË 

 

 
 
Vendi/Qyteti: Përmet 

Shkolla: 9-Vjecare ”Meleq Gosnishti 

Titulli i projektit: Zonat e mbrojtura 

Kohëzgjatja e projektit: 2 orë 
Qëllimi i projektit:  

 Ndërgjegjësimi i nxënësve për ta njohur dhe 
prekur nga afër natyrën, për ta mbrojtur 
natyrën dhe për ta promovuar atë,  për ta  
ruajtur këtë pasuri të çmuar  për brezat e 
ardhshëm. 

 Nxënësit u angazhuan maksimalisht për të 
përvetësuar materialet e vëna në dispozicion 
të tyre nga mësuesit.  

Nr. i mësuesve të përfshirë: 
 

2 mësues 

Nr. i nxënësve të përfshirë: 
 

20 nxënës të klasave të pesta 

Përshkrim i projektit: 

 

1-Bashkëbisedim me temë:”Zonat e mbrojtura” 
a) Ç`është një zonë e mbrojtur? 
b) Rëndësia e edukimit për zonat e mbrojtura 
c) Flora dhe fauna 
d) Problematikat  
e) Riciklimi 

2-Veprimtari praktike për gjetjen e zonave të 
mbrojtura në hartën e rrethit Përmetit. 

3-Punim e modelim me materiale të riciklueshme. 
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Vendi/Qyteti: Përmet 

Shkolla: 9-Vjecare”Meleq Gosnishti 

Titulli i 

projektit: 

Së bashku mbrojmë dhe promovojmë burimin e jetës, natyrën tonë të 

bukur 

Kohëzgjatja e 
projektit: 

3 orë 

Qëllimi i 
projektit: 

Të kthejmë në moto pune ndërgjegjësimin dhe edukimin për ruajtjen dhe 
rivitalizimin e vlerave tona lokale natyrore si dhe traditave autoktone 
mjedisore të Qytetit të Trëndafilave dhe Luleve. 

Nr. i mësuesve 
të përfshirë: 
 

3 mësues 

Nr. i nxënësve 
të përfshirë: 
 

10 nxënës të klasave të teta 

Përshkrim i 
projektit: 

 

1. Grupi i punës (mësues të biologjisë , përfaqësues të ADZM-së), 
përgatitën pyetjet e konkursit. 

2. U zhvillua konkursi mjedisor me klasat e teta me temën:”Fauna 
dhe flora e Zonës së Mbrojtur,në njohuritë dhe në krijimet 
tona”. 

3.  Ekspozita e vizatimeve me punimet më të mira. 
4. Ndarja e dhuratave për nxënësit pjesëmarrës. 

 
Foto të 
veprimtarive 
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Vendi/Qyteti: Përmet 
Shkolla: 9-vjecare “Nonda Bulka” 

Klasa: Klasa VIII 
 

Tema: Flora dhe fauna e Bredhit të Hotovës 
Rezultatet e veprimtarisë: 
 

Nxënësit: 
• Shpjegojnë rëndësinë e krijimit të zonave të mbrojtura 

dhe parqeve kombëtare. 
• Njohin florën dhe faunën e parkut kombëtar ”Bredhi i 

Hotovës”. 
• Konkretizojnë njohuritë me vizatime dhe makete. 

Kohëzgjatja e veprimtarisë: 
 

Punë e vazhdueshme përgjatë dy javëve, e konkretizuar në 
dy orë mësimi. 

Përshkrim i shkurtër i 
aktivitetit: 
 

• Për realizimin e kësaj veprimtarie nxënësit janë  
njohur me karakteristikat e Parkut kombëtar 
”Bredhi i Hotovës”, jo vetëm nga burime të 
ndryshme informacioni por edhe duke e vizituar 
atë. 

• U kërkohet nxënësve të mendojnë se cfarë mund të 
bëjnë ata vetë për të informuar dhe sensibilizuar 
edhe nxënësit e tjerë për rëndësinë e krijimit dhe 
mbrojtjes së parqeve kombëtare. 

• Nxënësit japin mendimet e tyre dhe në bazë të tyre, 
vizatojnë pamje të parkut, të disa prej kafshëve të 
tij, krijojnë makete me pamje nga parku etj. dhe me 
to krijojnë një ekspozitë. 
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Foto të veprimtarive 
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Vendi/Qyteti: Përmet 
Shkolla: 9-vjecare “Nonda Bulka” 

Klasa: 
 

Klasa VII 
 

Tema: Bisedë sensibilizuese dhe informuese me një specialist mbi 
rreziqet e shkatërrimit të shtretërve të lumenjve. 

Rezultatet e veprimtarisë: 
 

Nxënësit: 
• Hulumtojnë informacione lidhur me shkatërrimin e 

shtretërve të lumenjve. 
• Përcaktojne faktorët që shkaktojnë problematikën 

mjedisore. 
• Identifikojnë disa zgjidhje të mundshme. 
• Ndajnë me bashkëmoshatarët dhe u bëjnë thirrje 

komunitetit për të qenë aktivë në zgjidhjen e këtij 
problem. 

Kohëzgjatja e veprimtarisë: 
 

2 orë mësimore 

Përshkrim i shkurtër i 
aktivitetit: 
 

• Për realizimin e kësaj veprimtarie nxënësit janë  
njohur me dy temat e mësimit: Lumenjtë – tiparet e 
përgjithshme dhe Veprimtaria e lumenjve.  

• Nxënësit kanë grumbulluar informacione nga 
burime të ndryshme dhe kanë realizuar disa postera 
për sensibilizimin e komunitetit në mbrojtje të 
lumenjve. 

• Gjatë prezantimit të punës së tyre, nxënësit tregojnë 
rrugë të ndryshme për shfrytezimin e lumenjve nga 
njeriu, shkallën e ndërhyrjes së shtetit dhe 
komunitetit për përmirësimin e gjendjes si dhe 
rrugët e zgjidhjes. 

• Bashkëbisedim me një specialist për rreziqet që i 
kanosen lumenjve dhe natyrës në përgjithësi. 
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Foto të veprimtarive 
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Vendi/Qyteti Memaliaj, Tepelenë 
Shkolla 9-vjecare  “Nimete Progonati” 
Klasa  VI-IX       
TEMA  -MBROJTJA E 
UJIT 

Ekspozitë –Mosshpërdorimi i ujit  të pijshëm 
 
Poster, Ese -Jam një pikëz uji, të lutem më mbro 

Rezultatet e të nxënit  Nxënësi : 
-Identifikon data të rëndësishme të mbrojtjes së ujit. 
-Konkretizon me vizatime dhe informacione 
mbrojtjen e ujit. 
-Ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe 
bashkëmoshatarëve që mos të shpërdorohet ky 
resurs i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për gjithë 
gjallesat në tokë. 
-Vlerëson rëndësinë e ujit në situaten aktuale që 
kalon bota  nga  pandemia.  
 

Koha e nevojshme  6 orë mësimore 
Përshkrimi i veprimtarisë Njihen nxënësit me temën e veprimtarisë. 

 
Hapi i parë - 
-Me secilin grup bashkëbisedojmë  me 
informacione nga lënda  histori  -gjeografi  për 
rëndësinë  e ujit. Qytetërimet e para lindën pranë 
lumenjve. 
-Me cfarë ushqeheshin njerëzit e parë përvec 
gjuetisë, si evoluan qytetërimet/ 
-shumë kryeqytete europiane janë pranë lumenjve. 
-Transporti lumor, avulloret e para gjatë 
revolucionit industrial. 
-Rëndësia e ujit në bujqësi, industry dhe 
hidroenergji. 
 
Hapi i dytë – 
- Tregoni vende që janë në zonën tonë të ndotura 
dhe rrugët e mbrojtjes.  
-Grupi i klasës 6 me vizatime paraqet Ditën 
Ndërkombëtare të Ujit. 
-Grupi i klasës së 7 paraqet vizatime pro mbrojtjes 
së ujit nga shpërdorimi, të dhëna për ndotjen e lumit 
Vjosa. 
-Grupi i klasës 8 dhe te 9 merren me pregatitjen e 
kartonave për ekspozitën   në ambientet e shkollës, 
përzgjedhja e materialeve nga nxënësit e klasave të 
tjera. 
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Dhe materialeve me vende turistike për vlerat 
natyrore dhe rezervat ujore të vendit tonë. 
 
Hapi i tretë -  
Prezantimi i materialeve-ekspozitë në ambientet e 
shkollës dhe shpërndarja e fletëpalosjeve në 
komunitet për ujin. 

Foto të veprimtarive 
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Vendi/Qyteti:  
Iljarë, Përmet 

Shkolla: 9-vjecare Iljarë 
 

Klasa: 
 

VIII - IX 

Tema:  
Të njohim zonat e mbrojtura mjedisore të qarkut 
Gjirokastër 

Rezultatet e veprimtarisë: 
 

Nxënësit: 
• Njohin rregullat për mbrojtjen e zonave të mbrojtura 

dhe resurseve të tyre. 
• Shpjegojnë pse janë të rëndësishme zonat e mbrojtura. 
• Analizojnë vlerat e zonave të mbrojtura. 
 
 

Kohëzgjatja e veprimtarisë: 
 

1 orë mësimore 

Përshkrim i shkurtër i 
aktivitetit: 
 

• Prezantim i stafit të AZKM-së. 
• Prezantim dhe diskutime në lidhje me: 

- Rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. 
- C’janë zonat e mbrojtura. 
- Resurset e zonave të mbrijtura në florën dhe 

faunën e parkut “Bredhi i Hotovës”. 
- Mbrojtja e këtyre zonave nga shpyllëzimet dhe 

djegiet. 
- Kontributi ynë në shtimin e zonave të gjelbra. 

Foto të veprimtarive 
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Vendi/Qyteti:  

Ballaban, Përmet 
Shkolla: E mesme e bashkuar “Zyrihana Xhako” 

 
Klasa: 
 

I - V 

Tema:  
Të kujdesemi për natyrën, të mbrojmë jetën. 

Rezultatet e 
veprimtarisë: 
 

Nxënësit: 
• Identifikojnë problemet mjedisore në zonën përreth dhe 

pasojat që i shoqërojnë. 
• Tregojnë rrugët për zgjidhjen e problemeve mjedisore. 

Kohëzgjatja e 
veprimtarisë: 
 

1 orë mësimore 

Përshkrim i shkurtër i 
aktivitetit: 
 

- Nxënësit identifikojnë problemet mjedisore në 
komunitetin ku ndodhet shkolla. 

- Përmes vizatimeve, fletëpalosjeve etj., shprehin këtë 
problematikë. 

- Tregojnë rrugët për zgjidhjen e problemit mjedisor. 
- Shpërndajnë në komunitetin përreth shkollës 

fletëpalosjet, vizatimet etj. 
Foto të veprimtarive 
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Vendi/ qyteti  Tepelenë 
 

Shkolla 7 Marsi 
 

Klasa  Nxënës të klasës së VII 
 

Tema Të shpëtojmë mjedisin 
 

Kohëzgjatja e veprimtarisë 3 orë mësimore 
 

Rezultatet e veprimtarisë Nxënesit: 
• Identifikojnë dhe listojnë problemet më të 

rëndësishme mjedisore. 
• Analizojnë problemet duke sugjeruar ide se si 

mund të shpëtojmë mjedisin ku jetojmë. 
• Përgatisin fletëpalosje dhe skema riciklimi për të 

shpëtuar mjedisin. 
Përshkrimi i shkurtër i aktivitetit Ndahet klasa në tre grupe me nga 4-5 nxënës. 

Grupi kërkimor (kryen studime, mbledh 
informacione, statistika, foto etj). 
Grupi i intervistës:I nterviston prindër dhe pjesëtarë 
të tjerë të komunitetit për problemet mjedisore në 
zonën përreth. 
Grupi letrar shkruan një artikull ku ofron zgjidhje 
për problemin me të cilin përballet mjedisi ku jeton. 
 

Foto të veprimtarive  
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Vendi/Qyteti: Fshati Peshtan, Tepelenë 

Shkolla: Shkolla 9-vjeçare “Llukan Ceka” 

Titulli i projektit: Të kujdesemi për mjedisin ku jetojmë 

Kohëzgjatja e projektit: Dhjetor-Mars 
Qëllimi i projektit: • Të mbajmë pastër mjedisin ku 

jetojmë 
• Krijime me materiale të 

riciklueshme 
• Kriojmë postera për mbrojtjen e 

mjedisit 
• Të mbrojmë natyrën nga ndotja dhe 

nga dëmet që njeriu i shkakton 
natyrës 

Nr. i mësuesve të përfshirë: 
 

 Mësuesja e ciklit të ulët 
 Mësuesja e gjeografisë 
 Mësuesi i biologjisë 

Nr. i nxënësve të përfshirë: 5 (Pesë) 
Përshkrim i projektit: 
 

1) Njohja e nxënësve me temën e projektin 
5) Grumbullimi i materialeve 
2) Krijimi i posterave për mbrojtjen e 
mjedisit 
3) Grumbullimi i materialeve të 
riciklueshme 
4) Mbjellja e luleve në shkollë 

Foto të veprimtarive  
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Vendi/Qyteti: Tepelenë 
Shkolla: Shkolla 9-vjeçare “Avni Rustemi” 
Klasa  
 

 
Klasa  I 

Tema: Bisedë me një zjarrfikës 
Rezultatet e veprimtarisë: 
 

Nxënësi: 
• Mëson rregullat e sigurisë në rast 

tërmeti, zjarri. 
• Vlerëson rëndësinë e ndjekjes së 

rregullave të sigurisë për shpëtimin 
e jetës. 

Kohëzgjatja e veprimtarisë: 
 

 
 
2 orë mësimore  

Përshkrim i shkurtër i aktivitetit: 
 

• Njihen nxënësit me temën e 
veprimtarisë. 

• Ndahen nxëënsit në dy grupe. 
• Jepen detyrat për secilin grup. 
• Grupet prezantojnë detyrat e kryera. 

Grupi 1: Shkruan numrat e emergjencës. 

Grupi 2: Ndërton pyetje për punonjësin e 
MZSH. Zhvillohet bisedë me punonjësin e 
MZSH për rregullat e sigurisë në rast 
tërmeti, zjarri. 

Zhvillohet një veprimtari simuluese në rast 
tërmeti. 
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Foto të veprimtarive  
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Shembuj të veprimtarive për menaxhimin e emergjencave në nivel shkolle /klase 

Veprimtari: Lojë në role - Rreziku ndaj fatkeqësive natyrore 

Grupmosha: Nxënësit e klasave të 9-ta 
Koha e nevojshme: 45 minuta  
Materialet e nevojshme: 

• Një kartë 'A' dhe një kartë 'B' për secilin grup nxënësish 
• Organizimi i klasës në mënyrë të tillë që nxënësit të ndarë në grupe të jenë përballë njëri-

tjetrit. 
 
Proçedura: 
Hapi 1: Kërkojuni nxënësve, të ulur në çifte, të zgjedhin të jenë 'A' ose 'B'. Jepini të gjithëve një 
kartë 'A' ose 'B' nga i njëjti grup. Kërkojuni atyre të lexojnë kartën e tyre disa herë dhe të mendojnë 
për çështjen e përfshirë. 
 
Hapi 2: Kërkojuni grupeve të çifteve të hyjnë në rol për të argumentuar çështjet që kanë të bëjnë 
me konfliktin midis tyre. Përdorni herë pas here metodat e mëposhtme: 

• U kërkoni nxënësve të ndryshojnë vendet dhe kartat dhe të argumentojnë duke vazhduar 
mendimin e shokëve. 

 
Përfundojeni lojën me role dhe kërkojini klasës të diskutojë çështjet e ngritura, dilemat e paraqitura 
dhe çdo përfundim që u arrit. 
Hapi 3: Përsëriteni procesin, duke përdorur një grup të dytë kartash. 
 
Sugjerime: Ftoni një përfaqësues të pushtetit lokal në klasë për ta pyetur se si merren vendimet 
kur ka përplasje interesi midis asaj që quhet "e mira e përbashkët" dhe asaj që individi e interpreton 
si e mirë e tyre. 

• Shkruani skenarët tuaj duke përdorur shembuj realë. 
 
Këshilla lehtësuese: 
Zbuloni vështirësitë dhe dilemat që hasin autoritetet publike kur ndërmarrin masa për zvogëlimin 
e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore.  
 
Përfshirja në kurrikulën mësimore: 
Ky aktivitet mund të integrohet me veprimtari mësimore të lëndëve të fushës Shoqëria dhe mjedisi, 
në mënyrë të veçantë në lëndën e Gjeografisë, Qytetarisë dhe mund të përdoren gjithashtu brenda 
mësimeve të lëndës së Teatrit. 
 
Situatat e rastit 
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Reduktimi i rrezikut të katastrofave dhe masat e ndërmarra mbi ndryshimet klimatike do të nxisin 
gjithnjë e më shumë debate të tilla. 
 

Skenari 1 Karta A 

Ju jeni një përfaqësues i 

qeverisjes vendore i ngarkuar 

me njoftimin e anëtarëve të 

një komuniteti që ka ndërtuar 

shtëpitë pranë bregut të lumit, 

se është marrë vendimi që 

shtëpitë e tyre të shemben, 

sepse lumi po del nga shtrati 

gjithnjë e më shpesh dhe po 

bëhet një rrezik fatkeqësie për 

komunitetin. Ju jeni të 

përgatitur për të diskutuar për 

ndihmën për zhvendosjen e 

komunitetit.  

Karta B 

Ju jetoni në një komunitet që 

gjendet pranë bregut të lumit. 

Familjet kanë jetuar në 

shtëpitë e tyre për breza. Ju 

jeni në pritje të ardhjes së një 

përfaqësuesi të qeverisjes 

vendore që po vjen t'ju 

informojë për vendimet e 

marra për komunitetin tuaj, 

duke qenë se lumi po del nga 

shtrati më shpesh. Ju 

padyshim nuk doni ta shihni 

komunitetin tuaj në rrezik! 

Skenari 2 Karta A 

Është viti 2050. Ju jeni një 

përfaqësues i qeverisjes 

vendore. Niveli i detit është 

rritur aq shumë sa ka 

përmbytje të bregut të zonës. 

Për t'i ndaluar përmbytjet dhe 

për të mbrojtur bujqësinë dhe 

komunitetet që banojnë aty 

qeveria ka vendosur të 

ndërtojë mure detare në disa 

nga plazhet më të dashura në 

Karta B 

Ju keni një hotel të madh që 

për dekada ka qenë një 

tërheqje e madhe për turistët 

nga e gjithë bota që 

dëshirojnë diellin, detin dhe 

palmat. Plazhi aty pranë është 

vendimtar për të ardhurat 

tuaja. Ju keni dëgjuar për 

planet e qeverisë për të 

ndërtuar një mur në detin 

përgjatë plazhit. Ju besoni se 
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atë zonë. Detyra juaj është të 

shpjegoni dhe të justifikoni 

vendimin tek pronarët e 

hoteleve pranë plazheve në 

fjalë. 

kjo do të largojë turistët dhe 

burimin e të ardhurave tuaja. 

Një përfaqësues i qeverisjes 

vendore do t'ju vizitojë për të 

shpjeguar situatën. 

 

Veprimtari: Lojë në role - Udhëzime për sigurinë ndaj zjarrit  

Grupmosha: Nxënësit e të gjitha klasave të arsimit bazë 

Koha e nevojshme: 90 minuta (15 minuta për Hapin e 1; 40 minuta për Hapin e 2; 35 minuta për 
Hapin e 3)  

Materialet që nevojiten: 

• Një kartë të sigurisë ndaj zjarrit për çdo grup prej 3 ose 4 fëmijësh 
Proçedura: 

Hapi 1: Grupojini nxënësit në grupe prej 3 ose 4 vetash dhe jepini secilit nga një kartë të sigurisë 
ndaj zjarrit. Shpjegoni se secili grup ka të shkruar në kartë disa këshilla të rëndësishme që tregojnë 
se çfarë duhet të bëjnë për të parandaluar rrezikun ndaj zjarrit ose çfarë duhet të bëjnë nëse bie 
zjarr. Shpjegoni gjithashtu, se detyra e tyre si grup është të krijojë një improvizim të shkurtër teatral 
për të ilustruar mesazhin e kartës (duke treguar se çfarë duhet të bëjnë dhe çfarë të mos bëjnë). 

Hapi 2: Nxënësit sipas grupeve, prezantojnë skenarët e tyre duke nisur fillimisht me kartat që kanë 
të bëjnë me parandalimin e zjarrit para se të kalojnë në kartat që kanë të bëjnë me shpëtimin ndaj 
tij. Pas çdo prezantimi kërkojuni anëtarëve të klasës që të përmbledhin këshillat e përmendura në 
këto karta. 

Hapi 3: Punoni me të gjithë klasën për të hartuar një kod të sigurisë me pjesët e parandalimit dhe 
të shpëtimit. Kërkojini nxënësve ta kopjojnë atë për referencë në të ardhmen. 

Përfshirja në kurrikulën mësimore: 

Ky aktivitet mund të jetë pjesë e kurrikulës me zgjedhje, ose mund të jetë pjesë e kurrikulës së 
lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” për tema që fokusohen në shtëpinë dhe familjen. 

 

Kartat e Sigurisë -  
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1 

Në rast zjarri: Mos u 

fshini, dilni jashtë! 

Zjarret janë të 

frikshëm, por nuk 

duhet të fshiheni 

kurrë në dollap, në 

dhoma të vogla ose 

poshtë krevatit nëse 

po bie zjarr! 

2 

Mos luani me qirinj 

dhe shkrepëse!  

Nëse gjeni shkrepse 

dhe çakmakë, mos i 

prekni, por kërkojini 

një të 

rrituri për t'i larguar! 

3 

Nëse rrobat tuaja 

kanë marrë zjarr, 

ndalo, hidhu në tokë 

dhe rrotullohu derisa 

zjarri të shuhet.  

Thirrni për ndihmë, 

por mos vraponi!  

Duke vrapuar nxisni 

përhapjen më të 

shpejtë të zjarrit! 

4 

Bëni një plan 

shpëtimi nga zjarri 

për shtëpinë tuaj dhe 

praktikojeni atë me 

familjen tuaj. 

Gjithmonë duhet të 

ketë 

dy rrugë shpëtimi në 

rast të bllokimit të 

njërës prej tyre prej 

zjarrit ose tymit. 

5 

Për t'i shpëtuar zjarrit, 

uluni dhe zvarrituni! 

Është më e lehtë të 

marrësh frymë nëse 

qëndron ulur, për 

shkak se gazrat dhe 

nxehtësia ngrihen lart. 

Mbuloni gojën dhe 

hundën me një 

peshqir të lagur ose 

rroba, nëse mundeni. 

Përdorni pjesën e 

pasme të dorës para se 

të hapni një derë për 

të kontrolluar nëse 

është e nxehtë. Nëse 

6 

Kërkojini prindërve 

tuaj të instalojnë 

detektorë të tymit në 

çdo kat të shtëpisë 

dhe në çdo dhomë 

gjumi. Detektorët e 

përgjysmojnë 

rrezikun e rënies së 

zjarrit. Kërkojini 

prindërve tuaj t'ju a 

tregojnë se ku 

ndodhen detektorët e 

tymit të shtëpisë dhe 

kujtojani atyre që t'i 

kontrollojnë çdo muaj 

nëse punojnë. 

7 

Zgjidhni një vend të 

lehtë për t'u mbajtur 

mend jashtë shtëpisë 

ku të gjithë shkojnë 

në rast zjarri, kështu 

që mund të 

kontrolloni që 

të gjithë janë të sigurt. 

Dilni shpejt! 

Asnjëherë mos u 

ndalni për të marrë 

me vete sende ose 

kafshë shtëpiake. 

Dhe, sapo të jeni 

jashtë, qëndroni 

8 

Mbani mend numrin e 

emergjencës së 

zjarrfikësve dhe 

shënojeni atë mbi 

frigorifer dhe në cdo 

telefon të shtëpisë. 

Telefononi numrin 

nga telefoni i një 

fqinji kur të gjithë të 

jenë mbledhur jashtë. 
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është e nxehtë, mos e 

hapni derën dhe 

kërkoni një rrugë 

tjetër. 

jashtë! Asnjëherë 

mos shkoni përsëri 

brenda në një 

ndërtesë që digjet.  

Nëse dikush është i 

zhdukur, tregojani 

zjarrfikësit.  

Ata kanë mbrojtjen e 

nevojshme për të hyrë 

në një ndërtesë në 

zjarr. 

9 

Kërkojuni prindërve 

tuaj që të 

kontrollojnë nëse 

nëse prizat janë të 

dala jashtë murit dhe 

nuk ka rrjedhje nga 

pajisjet elektrike.  

Tregoni nëse vëreni 

se një aparat elektrik 

po lëshon shkëndija, 

nuhasni diçka të 

pazakontë apo nëse 

po ngrohet shumë.  

Të gjitha këto mund 

të shkaktojnë zjarr! 

10 

Mos prekni radiatorët 

ose ngrohësit! 

Kërkojuni të rriturve 

që t'i ndezin apo 

fikin.  

Mos luani me telat 

elektrikë.  

Asnjëherë mos 

ngulni asgjë në një 

prizë elektrike.  

Asnjëherë mos 

vendosni batanije ose 

rroba 

mbi një llambë. 

 Ata mund të 
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marrin zjarr.  

Asnjëherë mos 

përdorni pajisje 

kuzhine si sobë, 

mikrovalë etj, i pa 

mbikëqyrur nga një i 

rritur. 

 


	Përgatitja dhe zbatimi i planeve vjetore të veprimtarive për edukimin mjedisor, reduktimin e rrezikut të fatkeqësive natyrore dhe menaxhimin e situatave emergjente

