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Përmbledhje
Edukimi Mjedisor si pjesë e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm orienton sistemin e
arsimit drejt një proçesi, i cili i jep mundësi të rinjve të pajisen me njohuri, aftësi,
qëndrime, vlera për të qënë qytetarë aktivë, të informuar dhe të përgjegjshëm për
krijimin e një shoqërie të qëndrueshme lidhur me mjedisin, ekonominë e shoqërinë. Në
kurrikulën e re të reformuar, Edukimi Mjedisor konsiderohet si lëndë kroskurrikulare, i
cili u vjen në ndihmë nxënësve të kuptojnë sfidat e ndërlidhura të tilla si: ndryshimet
klimatike, pabarazia dhe varfëria.Qëllimi i studimit është a) vlerësimi i vendit që zë
Edukimi Mjedisor në programet dhe tekstet shkollore të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët
në vend, b)vlerësimi i mënyrës së paraqitjes së tematikave mjedisore dhe c) përfshirjen e
koncepteve dhe integrimin e tematikave, terminologjisë dhe informacionit kryesor në
programet dhe tekstet e ndryshme mësimore.
Për më tej, Edukimi për Zhvillimin e Qëndrueshëm si një filozofi dhe tendencë zhvillimi,
synon të nxisë ndryshimin e pikëpamjeve dhe qëndrimeve të njerëzve për një botë më të
sigurt, më të shëndetshme, më të begatë, pra përmirësimin e cilësisë së jetës. Ky edukim
nuk është vetëm një informacion teorik, as detyrë e një lënde të veçantë ose fushe e të
mësuarit, por një temë kroskurrikulare me natyrë ndërdisiplinore. Për këtë arsye, ajo
kërkon përpjekje komplekse të të gjitha lëndëve dhe fushave të të mësuarit për të krijuar
thelbin për ndryshim gradual, për një ndryshim të proçesit të të mësuarit. Objektivi
hulumtues i këtij studimi është të vlerësojë shkallën e edukimit për zhvillimin e
qëndrueshëm në kurrikulën e klasave të ndryshme të shkollave fillore dhe të mesme të
ulta në Shqipëri.
Analiza mbulon konceptet e këtij edukimi që lidhen kryesisht me elementet kryesore të
formimit mjedisor të nxënësve përmes programeve dhe aktiviteteve në shkollë. Analizimi
dhe interpretimi i 86 programeve lëndore dhe i teksteve mësimore përkatëse ndihmon
për vlerësimin sasior dhe cilësor të Edukimit Mjedisor në arsimin fillor dhe atë të mesëm
të ulët, për njohjen e shkallës së trajtimit dhe vendosjen e një baze referimi për vlerësime
të mëtejshme.
Në total, 23 shkolla janë përfshrë në vlerësimin e kryer në 10 rrethe të ndryshme të
Shqipërisë: nga të cilat 9 në zonat rurale dhe 14 në zonat urbane. Mendimet e drejtorëve
të shkollave, mësuesve, nxënësve dhe prindërve janë mbledhur dhe analizuar të
përfaqësuar nga 2500 të intervistuar drejtorë (40), mësues (231), nxënës (1143) dhe
prindër (1086). Rezultatet tregojnë ndjeshmërinë e shkollës dhe shoqërisë për këtë arsim,
edhe pse nuk është i strukturuar dhe i organizuar si linjë e gjelbër në lëndë të ndryshme,
nga klasa I deri IX.
Nga shqyrtimi i programeve lëndore për arsimin fillor dhe të mesëm të ulët vërehet
tendenca e përfshirjes së objektivave dhe elementëve të edukimit mjedisor në linjat apo
nënlinjat e temave, në vetë synimet e tematikave të trajtuara, në integrimin lëndor apo
elementët kross-kurrikular, në orientimet e orëve të hapura etj. Tekstet shkollore kanë rol
parësor në Edukimin Mjedisor, por vetëm një pjesë e vogël e tyre zhvillojnë orë të plota
mësimore me tematikë mjedisore e pasqyruar në përmbajtje të mësimit, në ilustrime dhe
në aparatin didaktik të tij.
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Në tekstet mësimore, vetëm 13% e tyre zhvillojnë orë të plota mësimore me tematikë
mjedisore të pasqyruar në përmbajtje të mësimit, në ilustrime dhe në aparatin didaktik të
tij.Në shkolla realizohen aktivitete të ndryshme mjedisore kryesisht festimi i ditëve
mjedisore dhe mbjellje fidanësh. Pjesa më e madhe e këtyre aktiviteteve është zhvilluar në
bashkëpunim me organizata mjedisore.
Hartimi i standarteve të edukimit mjedisor për të gjithë ciklet e sistemit arsimor shqiptar
duhet të reflektojë tendencat e zhvillimit të vendit dhe ato globale në fushën e mbrojtjes
së mjedisit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm.
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Abstract
Environmental education as a part of sustainable development education orients the
education system towards a process, which offers students knowledge, skills and
behaviors patterns for being active and informed citizens, responsible for the creation of
a sustainable environment, economy and society. In the new and reformed curricula, this
education is considered as crosscurricular subject, supporting students to understand the
complex challenges such as climate changes, inequalities and poverty. The aim of this
study is a) the assessment of the role of the environmental education in the education
programs and teaching books of the elementary and secondary education in Albania, b)
evaluation of the way the environmental topics are presented and c) the level of inclusion
and integration of the environmental concepts, the extend of terminology and knowledge
in the school books.
Furthermore, Education for Sustainable Development as a philosophy and trend of
development, aims to change the people's point of view for a safer world, healthier, more
prosperous, therefore improving the quality of life. This education is neither just
theoretical information, nor duty of a specific subject or area of learning, but a
crosscurricular theme of an interdisciplinary nature. Therefore, it requires complex
efforts of all subjects and areas of learning to create the essence for gradual change, for
a change of the learning process. The research objective of this study is to assess the
extent of the education for sustainable development in the curricula of different grades in
elementary and secondary schools in Albania. The analysis covers concepts of this
education linked mainly with the main elements of environmental education of students
through school programs and activities. There are 86 curricula programs and respective
schools books analyses in both levels of the education, aiming at establishing a baseline
for further comparative studies.
A total of 23 schools is included in the assessment in 10 different districts of Albania: 9 in
rural areas and 14 in urban areas. The opinion of school principals, teachers, students
and parents is collected and analyzed. The sample is represented by 2,500 individuals:
principals (40), teachers (231), students (1143) and parents (1086). The results show the
sensitivity of the school and the society for this education, although it is not structured
and organized as the green line in different subjects, from I to IX grade.The study of the
elementary and secondary education’s curricular program shows the tendency of
involving the objectives and elements of the environmental education in the sections of
the themes, in the objectives of the studied themes, in the subject integration or croscurricular elements,in the open hour setc.The school texts play an important role in the
environmental education, but only a small part of them contains teaching hours on
environmental themes in full pedogogical aparatus: information based, figures and
exercises. Only 13% of the textbooks hold full classes with an environmental theme
reflected in the contents of the lesson, illustrations and its didactic apparatus. Different
environmental activities are held in schools, mainly celebrations of the environmental
days and seedling planting. Most of these activities are organized in cooperation with
environmental organizations. The compilation of the environmental education standarts
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for all the curricular cycles in Albania, must reflect tendencies of global and regional
development in the environmental protection area and the sustainable development.
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SHKURTIME
AF – Arsimi Fillor
AMU – Arsimi i Mesëm i Ulët
DAR – Drejtoria Arsimore Rajonale
EDEN – Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim
EM – Edukim Mjedisor
EZHQ – Edukim për Zhvillimin e Qëndrueshëm
IZHA – Instituti i Zhvillimit të Kurrikulës
KEC – Qendra për Arsim e Kosovës
MAS – Ministria e Arsimit dhe Sporteve
MASH – Ministria e Arsimit dhe Shkencës
MM – Ministria e Mjedisit
OKB – Organizata e Kombeve të Bashkuara
OJF – Organizata Jo Fitimprurëse
REC – Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore
SAPU – Strategjia e Arsimit Parauniversitar
SPSS – Program për analizimin statistikor në shkencat shoqërore.
SKZHI –Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
SZhAPU - Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar
ZA –Zyrë Arsimore
ZHQ – Zhvillimi i Qëndrueshëm
UNICEF – Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
UNECE- Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën
VJK – Veprimtari Jashtë Kurrikulare
WCED– Komisioni Botëror i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin
UNESCO-Organizata e Kombeve të Bashkuara, Arsimore, Shkencore dhe Kulturore
UNCED-Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin
WSSD- Samiti Botëror për Zhvillimin e Qëndrueshëm
KM-Këshilli i Ministrave
UNEP-Programi Mjedisor i Kombeve të Bashkuara
UNCCD-Konventa e Kombeve të Bashkuara për luftën kundër shkretëtirëzimit
ECE-Komisioni Ekonomik për Evropën
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Preambul e terminologjisë së punimit
Linjë

Nënlinjë

Temë mësimore

Koncept mjedisor

Temë mjedisore

Erjona Alla

Linjat strukturojnë përmbajtjen e programit duke
respektuar tërësinë e gjerësisë së njohurive dhe të
terminologjië në përshtatje me veçoritë moshore të
nxënësit
Strukturojnë përmbajtjen e çdo linje të programit duke
organizuar njohuritë, aftësitë, qëndrimet dhe vlerat që
duhet të zotërojë nxënësi.
Trajton në mënyrë konkrete njohuritë, aftësitë,
qendrimet dhe vlerat e përmbajtjes së nënlinjave dhe
linjave gjatë një kohe të caktuar
Koncepti mjedisor përbën njësinë bazë të në teorinë e
shkencave mjedisore. Ai përfaqëson një dukuri,
fenomen apo element të mjedisit, qëndryshon ose
përcaktohet nga një ose më shumë parametra, fizikë
apo të ndonjë natyre tjetër si psh ndotja e ajrit,
menaxhimi i mbetjeve.
Tema mjedisore quhet një trajtesë e gjerë dhe e thelluar
që studion ose analizon ndërveprimin midis njeriut dhe
mjedisit, apo çështje që lidhen me këtë ndërlidhje.
Tema mjedisore është ndërthurje e shumë koncepteve
mjedisore dhe të atyre me karakter ekonomik,
gjeografik, gjeologjik, meteorologjik, politik dhe
sociologjik.

Page 11

Hartimi dhe Përfshirja e Standarteve të Edukimit Mjedisor në Sistemin Arsimor Shqiptar

Lista e Figurave
Figura 3.1 Skema e procesit të grumbullimit, përpunimit e analizimit të të dhënave ..............40
Figura4.1 Përfshirja e objektivave të Edukimit Mjedisor në programet lëndore......................51
Figura4.2 Përfshirjes e konceptevemjedisore në përqindje në tekstet mësimore klasa 1-9 ......54
Figura4.3 Trajtimi i temave mjedisore sipas klasave ...............................................................55
Figura4.4 Temat më të trajtuara mjedisore në tekstet shkollore të Arsimit të Mesëm të Ulët .56
Figura4.5 Vlerësimi i rëndësis së mjedisit sipas grupeve të intervistuar në mostrën e dhënë ..65
Figura4.6 Paraqitja grafike e burimeve të marrjes së informacionit mjedisor .........................67
Figura4.7 Realizimi i veprimtarive mjedisore në shkollë.........................................................67
Figura4.8 Në cilën klasë merret më shumë informacion mjedisor? .........................................68
Figura4.9 Paraqitje grafike e lëndëve ku merret më shumë informacion mjedisor ..................70
Figura4.10 Temat mjedisore të trajtuara më shumë në orët mësimore.....................................70
Figura4.11/1Si do të trajtohet E.M në shkolla sipas mendimit të drejtorëve e mësuesve? ......72
Figura 4.11/2 Koha kur duhet të fillojë Edukimi Mjedisor në shkolla? ..................................72
Figura4.12 Dalja në natyrë në raport me mjedisin ku jetojmë .................................................73
Figura4.13 Sa riciklojmë në shkollë e në familje? ...................................................................73
Figura4.14 Sa diskutohen çështjet mjedisore në familje? ........................................................74

Erjona Alla

Page 12

Hartimi dhe Përfshirja e Standarteve të Edukimit Mjedisor në Sistemin Arsimor Shqiptar

Lista e Tabelave
Tabela 3.1Tabela e koncepteve mjedisore................................................................................36
Tabela 3.2Përmasat e shpërndarja e kampionimit ....................................................................39
Tabela 3.3 Përmasa dhe shpërndarja e mostrës sipas rretheve e shkollave të përfshira ...........39
Tabela 4.1 Plani mësimor i Arsimit fillor e të Mesëm të Ulët për vitet 2014-2015 .................47
Tabela 4.2 Pasqyra e përfshirjes së objektivave të Edukimit Mjedisor në programet lëndore .48
Tabela 4.3 Zbërthimi i koncepteve mjedisore në tekstet shkollore të A.M.U .........................52
Tabela 4.4 Shpërndarja e temave mjedisore sipas orëve mësimore në tekste të vecanta ........53
Tabela 4.5 Klasifikimi i termave mjedisore në tekstet shkollore. ...........................................55
Tabela 4.6 Krahasimi i numrit mesatar të ditëve të shkollës gjatë një viti shkollor në arsimin e
detyrueshëm në Evropë dhe në Shqipëri ..................................................................................58
Tabela 4.7 Strategji/ dokumente për E.M dhe E.ZH.Q në vende të rajonit të Ballkanit ..........59
Tabela 4.8 Edukimi Mjedisor dhe i qëndrueshëm në vende dhe lëndë të tjera mësimore .......60
Tabela 4.9Nisma rajonale të zbatuara në rajonin e Ballkanit Perëndimor ..............................63
Tabela 4.10 Burimet më të konsultuara të informacionit mjedisor .........................................66
Tabela 4.11 Në cilën lëndë merret më shumë informacion mjedisor? ....................................69
Tabela 4.12 Koha dhe forma për trajtimin e Edukimit Mjedisor në shkollë? .........................71

Erjona Alla

Page 13

Hartimi dhe Përfshirja e Standarteve të Edukimit Mjedisor në Sistemin Arsimor Shqiptar

1.

EDUKIMI MJEDISOR SI PJESË E EDUKIMIT QYTETAR
Objektivi i këtij kapitulli është të ofrojë shpjegime dhe një përmbledhje të
literaturës që lidhet me fushën e studimit. Kapitulli përmban përkufizime dhe
njohuri mbi edukimin mjedisor në arsim , metodat më të përshtatshme të
edukimin mjedisor në fushën e arsimit, zbatime të tij si dhe tendenca të kësaj
fushe të re studimore.

1.1 Hyrje në studim
Edukimi Mjedisor (EM) si pjesë e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm (EZHQ)
është ‘‘një proçes i qëndrueshëm, që synon që njeriu të jetojë gjithmonë në harmoni me
mjedisin dhe të përvetësojë njohuri, vlera, përvojë, të veprojë individualisht apo
kolektivisht për të zgjidhur problemet e sotme dhe të së ardhmes së mjedisit(UNESCO,
1977).

Edukimi Mjedisor është një strategji komunikimi që përçon dashurinë dhe kujdesin për
natyrën me qëllim që ne të realizojmë ndryshime pozitive në mjedisin tonë, duke krijuar
lidhje të nevojshme me bashkësinë ku jetojmë(Mcinnis N, 1993).
Komuniteti ku jetojmëpërfshin prindërit, shkollat, nxënësit, organizatat qeveritare,
agjencitë e mbrojtjes së mjedisit, etj. Të gjitha këto grupe interesi duhet të bashkohen
rreth një mesazhi të qëndrueshëm që thekson ruajtjen e planetit tonë. Edukim për
mjedisin nuk do të thotë vetëm të mësosh nga përvoja, por të zhvillosh aftësi të tilla tek
inidividët dhe sidomos tek fëmijët e të rinjtë, që të kuptojnë problemet e mjedisit, duke
marrë pjesë në mënyrë kritike në diskutime për tema të lidhura me të, si dhe të ofrojnë
alternativa për zgjidhjen e problemeve mjedisore (Bell J, 2004).
Edukimi Mjedisor është pjesë e rëndësishme e formimit qytetar të individëve në shoqëri
për të patur më shumë njohuri në lidhje me mjedisin ku jetojnë dhe për të zhvilluar sjellje
e aftësi të përgjegjshme mjedisore në mënyrë që ta përmirësojnë cilësinë e
mjedisit(Edelson D, 2005).
Në mënyrë që kjo analizë të paraqitet sa më e plotë, janë marrë në konsideratë, përveç
teksteve shkollore, fillimisht edhe dokumentet bazë të politikave arsimore si: ligji për
arsimin parauniversitar, kurrikula e arsimit parauniversitar, standardet e të nxënit,
programet lëndore për çdo lëndë, standardet e teksteve shkollore, etj. Kjo na ka ndihmuar
për të rrokur në tërësi çështjen, dhe për të parë nëse ekzistojnë koherencat e nevojshme
mes këtyre dokumentave në përgjithësi dhe teksteve shkollore në veçanti.
Analiza shkon më tej deri në vlerësimin e nivelit të zbatimit praktik të koncepteve të
Edukimit Mjedisor në tekstet shkollore. Nën këtë synim janë grumbulluar të dhëna
përfaqësuese të mendimit të drejtorëve të shkollave, mësuesve, nxënësve dhe prindërve
mbi nivelin e ndikimit dhe zbatimit të Edukimit Mjedisor në shkollë.
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Studimi në përmbajtje paraqitet konstruktiv dhe qëllimi i tij nuk është për të vënë para
përgjegjësisë politikbërësit e sistemit tonë arsimor dhe autorët e teksteve, por të pasurojë
programet lëndore, tekstet në perspektivat e kohës, dhe t’u rekomandojë hartuesve të
teksteve përmirësime në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, ai vlerëson nevojën për forcimin
e kapaciteteve të mësuesve për të përçuar në nivelin e duhur frymën dhe elementët
mjedisorë të teksteve shkollore, si dhe nevojën e një përfshirjejekomunitare në çështjet
mjedisore, përmes forcimit të edukimit mjedisor, si pjesë e Edukimit për Zhvillimin e
Qëndrueshëm, në sistemin tonë arsimor.

1.2 Qëllimi dhe objektivat
Ky studim synon të kontribojë në vendosjen e një baze të njehsuar të standarteve të
Edukimit Mjedisor dhe më gjerë të atij për Zhvillimin e Qëndrueshëm në kurrikulën e
sistemit arsimor parauniversitar të vendit tonë, të njëjtë me atë të programeve të tjera
lëndore.
Këtë qëllim synojmë ta arrijmë duke:
1. nxjerrë në pah elementët mjedisorë dhe mënyrën e trajtimit të koncepteve
mjedisore në tekstet dhe programet mësimore,
2. njohur metodat e përdorura nga mësuesit, shkallën e nxënies dhe aftësimit të
nxënësve,
3. krahasuar me përvojat bashkëkohore rajonale dhe globale do të mundësojë arritjen
e një sërë përfundimesh, të cilat do të ndihmojnë hartuesit e standarteve të
përgatisin për herë të parë standartet e Edukimit Mjedisor, si lëndë
kroskurrikulare, në vendin tonë.
Përmes metodikës së analizës së programeve dhe teksteve mësimore, dhe të deduksionit
lidhur me informacionin e grumbulluar prej rezultateve të testimit të nxënësve, mësuesve,
drejtuesve të shkollës dhe prindërve studimi krijon një bazë solide të njohjes rreth
shtrirjes dhe thellësisë së trajtimit të edukimit mjedisor në sistemin arsimor
parauniversitar.
Në këtë mënyrë, rezultatet dhe përfundimet do të ndihmojnë që politikat e ardhshme
arsimore të orientohen drejt edukimit për zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo gjë synohet të
arrihet përmes përfshirjes integrale të çështjeve mjedisore si çështje të ndërlidhura me
elementët e jetës së përditshme në programet shkollore, si dhe orë apo lëndë të dedikuara
mbi tematikat mjedisore më të shprehura si përparësi për vendin tonë.
Kërkimi shkencor i kryer në këtë studim, është bazuar në arritjen e 4 objektivave
specifike. Objektivat specifike të studimit paraqiten më poshtë:
1. Të analizohet shkalla e trajtimit të koncepteve të Edukimit Mjedisor në tekstet e
Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ulët (klasat 1-9) përmes analizës së thelluar të
tematikave mjedisore dhe aparatit pedogogjik të përdorur në programe dhe lëndë
të veçanta;
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2. Të analizohet niveli i trajtimi ndërkukurrikular të koncepteve të Edukimit
Mjedisor në tekstet e Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ulët (klasat I-IX 9) përmes
krahasimit të frekuencës së trajtimit të koncepteve mjedisore në nivelin e ciklit të
Arsimit Fillor dhe atij të Mesëm të Ulët;
3. Të përcaktohet shkalla e ndjeshmërisë mjedisore në formimin e nxënësve përmes
vlerësimit të sjelljeve dhe veprimeve promjedisore dhe reflektimit ndaj
ndryshimeve dhe tendencave globale, zhvillimeve vendore, lidhur me çështjet e
mjedisit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm;
4. Të përcaktohen drejtimet kryesore të propozuara për hartimin e standarteve të
Edukimit Mjedisor, bazuar nëpërvojën kombëtare, rajonale dhe globale lidhur me
përfshirjen e perspektivës mjedisore në Arsimin Fillor dhe të Mesëm të Ulët.
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2.

ASPEKTE TEORIKE

2.1 Edukimi Mjedisor si pjesë e formimit të përgjithshëm
Edukimi Mjedisor është i nevojshëm sepse njeriu është faktori qendror dhe shkaktar i
mjaft problemeve mjedisore, në bazë të tëcilave shpesh qëndron niveli i pamjaftueshëm
apo i ulët i njohurive për proçesetëndryshme natyroreapo të ndërthurrjes komplekse të
tyre në mjedis(Keown R, Hopkins C, 2003). Si pasojë, shoqëria e sotme shfaq mjaft sjellje të
papërgjegjshme ndaj mjedisit, që nuk nxisin zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet
njerëzimi. Për më tej, vetëdija dhe ndërgjegjësimi individual dhe shoqëror janë pikënisja
për një jetesë më cilësore dhe më miqësore me mjedisin (Keown R, Hopkins C, 2003).
Sot në Shqipëri, sikundërse në nivelin global, Edukimi Mjedisor vlerësohet se duhet
trajtuar si pjesë e edukatës qytetare bazë që nxënësi duhet të marrë që në bankat e
shkollës dhe që më pas duhet të vijojë gjatëgjithë jetës. Përballë sfidave të zhvillimit të
vendit, të integrimit në proçeset europiane dhe atyre mjedisore globale, shoqëria
shqiptare ka nevojë për programe cilësore të Edukimit Mjedisor si pjesë të Edukimit për
Zhvillimin e Qëndrueshëm, të cilat të mund të edukojnë dhe ndryshojnë sjelljen e
fëmijëve tanë dhe të komunitetit drejt një mënyre të re zhvillimi. Arritja e një shkalle të
tillë ndërgjegjësimi dhe kuptimi tërësor të marrdhënies njeri – mjedis do të bëjë të
mundur që:


Të ngrihet niveli i edukatës dhe i kulturës mjedisore në shoqërinë shqiptare;



Të merren përgjegjësi dhe nisma për zgjidhjen e problemeve të mjedisit;



Të jepen njohuri praktike mbi mjedisin dhe mbrojtjen e tij, të harmonizuara mirë si në
shkolla ashtu edhe jashtë tyre në komunitet;



Të rritet motivimi dhe përfshirja e të gjithë komunitetit për diskutimin dhe zgjidhjen e
problemeve të mjedisit;



Të njihet dhe të zbatohet kuadri ligjor mbi detyrat dhe përgjegjësitë për mjedisin nga
ana e komunitetit, bizneseve, pushtetit vendor dhe qendror;

Prej mëse 20 vitesh, në vendin tonë janë bërëpërpjekje shumë dimensionale për futjen e
koncepteve të Edukimit Mjedisor veçanërisht në Arsimin Fillor dhe të Mesëm të Ulët
nëpërmjet integrimit të tematikave, terminologjisë dhe informacionit kryesor në tekstet e
ndryshme mësimore. Gjatë këtyre viteteve ka pasur edhe programe pilotimi për dhënien e
lëndës së Edukimit Mjedisor si lëndë të veçantëme zgjedhje. Megjithatë, derimëtani nuk
është ndërmarrë ndonjëherë një studim vlerësues mbi njohuritë dhe aftësitë e nxëna si
rezultat i zhvillimit të Edukimit Mjedisor në shkollë(REC, 2009).
Ky vlerësim fokusohet në politikat dhe programet e planifikuara dhe të zbatuara për
zhvillimin e Edukimit Mjedisor në Arsimin Fillor dhe atë të Mesëm të Ulët (klasat I- IX),
nisur nga fakti i pranuar se ... “edukimi në vitet e para të shkollimit është shumë i
rëndësishëm për jetën e fëmijëve”. (Scott P, 1993).
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Sikundër familja, shkolla luan një rol të rëndësishëm në formimin e qëndrimeve pozitive
të fëmijëve ndaj mjedisit. Programet dhe tekstet shkollore të Arsimit të Mesëm të Ulët,
kanë rol parësor në Edukimin Mjedisor, për arsye se çështjet mjedisore kanë dy
karakteristika të dallueshme: cilësinë dhe sasinë e burimeve të informacionit mjedisor.
Edukimi Mjedisor ka një karakter të theksuar kroskurrikular. Burimet e informacionit
mjedisor mund të jenë organikisht të shtrira në të gjitha lëndët dhe veprimtaritë që
nxënësi realizon në shkollë. Krijimi i një mjedisi mundësues për marrjen e informacionit
mjedisor nga burime të ndryshme, jo vetëm përforcon lidhjen dhe integrimin e njohurive,
por nxit të menduarin dhe të vepruarin e mirë kordinuar të gjithë aktorëve brenda dhe
jashtë shkollës(Bradley M, Bennett W, Wilder M, Sharp R, 2013).
Nga ana tjetër qendrimet ndaj mjedisit janë një pasqyrim i drejtpërdrejtë i përkushtimit
qytetar, social dhe demokratik të individit. E përkthyer në nivelin e sistemit arsimor në
Shqipëri këto qendrime dhe veprime duhet të jenë organike tek secili aktor brenda
shkollës: mësues, nxënës, drejtues dhe përfaqësuesit e prindërve dhe komunitetit në
bordet e shkollave. Ato duhen të vijnë natyrshëm nëmënyrën se si paraqiten tematikat
mjedisore në programet dhe tekstet mësimore, si bëhet vlerësimi i çështjeve që lidhen me
Edukimin Mjedisor në shkollën tonë, si vjen e përditshmja mjedisore tek nxënësit përmes
detyrave mësimore, orëve mësimore, veprimtarive lëndore dhe ato jashtëkurrikulare
(Hamza M, Gjedia R, Mastori E, 2009).

Shtysë për këtë studim kanë shërbyer edhe një sërë nismash të ngjashme në vende të
ndryshme të rajonit dhe më gjerë, të cilat përfaqësojnë përpjekje të komunitetit
ndërkombëtar për të sjellë edukimin në ndihmë të zgjidhjes së problematikave me të cilat
po përballet njerëzimi (Eurydice, 2012).

2.2 Dimensionet e Edukimit Mjedisor në sistemin arsimor
Pas viteve 90 janë bërë përpjekje të vazhdueshme për ta instrumentalizuar kurrikulën e
reformuar në funksion të qëllimeve të krijimit të modeleve të reja të sjelljes së individëve
ndaj mjedisit dhe për të marrë pjesë aktive me vendime mbi problemet e mjedisit në nivel
vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Edukimi mjedisor në shkollësynon(UNESCO, 1977):
1. 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
vendor, rajonal dhe kombëtar.
2. Të nxitë nxënësit të studiojnë dhe të interpretojnë mjedisin në këndvështrimin
fizik, gjeografik, biologjik, sociologjik, ekonomik, politik, teknologjik, historik,
estetik, etik, shpirtëror etj.
3. Të sigurojë për të gjithë nxënësit mundësi për të fituar njohuri, kuptime, vlera dhe
qëndrime të nevojshme për të mbrojtur dhe përmirësuar mjedisin.
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Edukimi Mjedisor është mjet që ndërton qytetarin e përgjegjshëm, duke përdorur një
shumëllojshmëri të modeleve dhe udhëzimeve mësimore, të cilat janë pranuar relativisht
vonë në fushën e arsimit. Megjithëse përmbajtja dhe standartet e performancës në
shkollëpërshkruajnë përbërësit kryesor për cilësinë e edukimit, ato ende nuk e
përshkruajnë sesi të realizohet Edukimi Mjedisor në nivelin e shkollës. Mësuesit vijojnë
të punojnë me kurrikulat që përdorin standartet si udhëzuesit kryesorë për edukimin e
përgjithshëm dhe atë lëndor pa monitoruar shkallën dhe cilësinë e Edukimit Mjedisor të
fëmijëve të tyre(IZHA, 2012).
Shkollat duhet të japin kontributin e tyre në Edukimin Mjedisor jo vetëm duke dhënë
informacion të saktë rreth mjedisit, por edhe duke ndihmuar nxënësit të krijojnë projekte
që realizohen në veprime të veçanta me qëllim që Edukimi Mjedisor përveç të tashmes
duhet të theksojë edhe vizionin për të ardhmen. Mangësitë në këtë formim sjellin si
pasojë egoizëm në shfrytëzimin e burimeve natyrore dhe mjaft probleme mjedisore dhe
sociale (Broda H.W, 2007).
Është vërejtur se me kalimin e kohës, ndërkohë që mësuesit kanë përmirësuar njohuritë e
tyre në lidhje me mjedisin, nuk ka pasur përmirësim në nivelin e qëndrimeve dhe
përzgjedhjes së temave të programeve të tyre mjedisore(Dikaiakos D, 2009). Në përgjithësi,
mësimdhënësit përdorin kritere të ndryshme për tëzgjedhur temat e programit të tyre
mjedisor. Për më tepër, studimet nxjerrin në pah ndikimin e faktorëve të tillë si gjinia,
specialiteti, trajnime edukative të cilët ndikojnë në perceptimet e mësuesve në lidhje me
mjedisin(Dikaiakos D, 2009).
Për më tepër, mësimdhënësit kanë koncepte të ndryshme për tre dimensionet e Edukimit
Mjedisor të propozuar nga Sauve(Daskolia M, Dimos A, Kampylis P. 2011)të cilat janë :
1. dimensioni mjedisor, i cili i referohet mjedisit dhe qëndrueshmërisë së tij
2. dimensioni arsimor, i cili i referohet qëllimeve arsimore të edukimit mjedisor
3. dimensioni pedagogjik, i cili ka të bëjë me metodologjinë e zbatimit të
programeve mjedisore dhe teknikave të mësimdhënies.
Në dimensionin arsimor dhe pedagogjik rezulton se mësuesit nuk kanë mendime të qarta
për qëllimet e Edukimit Mjedisor, por ato përcaktojnë qëllime që i referohen mbrojtjes së
mjedisit natyror. Përveç kësaj, mësuesit injorojnë teknikat bazë të mësimdhënies dhe ato
përqëndrohen kryesisht në detyrat me projekte. Në dimensionin pedagogjik, shumica e
mësuesve ndjekin metodat tradicionale të mësimdhënies(Dimitriou A, Georgopoulos A, Birbili
M, 2008).

Zhvillimi i kuptimit të mjedisit dhe qëndrueshmërisë së tij varet nga vullneti i nxënësve
dhe i aftësisë së tyre për të bërë pyetje për botën përreth duke kërkuar informacionin e
duhur në mënyrë që t’u japin përgjigjje pyetjeve të tyre. Mbledhja e këtij informacioni
mbi problemet mjedisore kërkon një familjaritet me mënyrat bazë të vëzhgimit, një
zotërim të aftësive themelore për mbledhjen, organizimin, interpretimin, sintetizimin dhe
vlerësimin e informacionit, zhvillimin e shpjegimeve dhe komunikimin e këtyre
kuptimeve tek të tjerët(Johnson B, Christensen L, 2012).
Nxënësit duhet të kenë dhe demonstrojnë një kuptim të plotë rreth mjedisit natyror dhe
marrëdhënieve të brendshme që ekzistojnë midis sistemeve natyrore dhe ndërlidhjes së
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njeriut me to. Themeli i Edukimit Mjedisor është kuptimi i proçeseve të bashkëveprimit
të sistemeve që përbëjnë mjedisin. Prandaj, thelbësore është që nxënësit të kenë njohuri
rreth tokës si një sistem jetësor, dinamik, fizik, i cili ndikohet nga shoqëritë e ndryshme
njerëzore. Këto njohuri janë domosdoshmëri dhe parakusht për zgjidhjen e problemeve
mjedisore dhe planifikimin e aktiviteteve të nevojshme si përgjigje e individëve dhe
komunitetit ndaj çështjeve mjedisore (Christensen J, Christianson D, 2006).Këto njohuri, nga
ana tjetër, i pajisin nxënësit me mundësi për të zbatuar dhe përmirësuar kapacitetin e tyre
për sistemet e të menduarit dhe të kuptuarit të një bote e shoqërie të qëndrueshme.
Fokusimi në çështjet e mjedisit i ofron nxënësve një mënyrë për të integruar njohuritë e
tyre mbi sistemet shoqërore dhe mjedisore, të nxisin abstragimin, novacionin dhe
krijimtarinë.
Nxënësit, si qytetarë të shoqërisë së sotme dhe asaj të ardhshme, pritet të marrin vendime
dhe të kenë aftësi veprimi për të kontribuar në qëndrueshmërinë mjedisore. Përveç kësaj,
këto njohuri i mundësojnë ato të analizojnë efektivitetin e veprimeve individuale kundrejt
atyre në grup, të bëjnë zbërthimin e planeve që përfshijnë pjesëmarrjen e qytetarëve dhe
t’i përshtasin këto plane në kushtet specifike sociale, kulturore, pasojat dhe ndikimet mbi
mjedisin e vendit ku jetojnë (Balzano E, Miele C, Serpico M, 2016).
Njohuritë për mjedisin që nxënësit kanë marrë nga materiale të ndryshme në shkollë i
ndihmojnë të kuptojnë sesi ndikojnë sjelljet e tyre mbi mjedisin. Në përfundim të arsimit
parauniversitar, nxënësit duhet të kenë njohuritë, aftësitë dhe besimin për të vepruar në
mënyrë të pavarur lidhur me ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit. Pjesëmarrja e tyre në
aktivitete ndihmon drejtpërsëdrejti në zgjidhjen e sfidave mjedisore.
Objektivat e përgjithshme të edukimit mjedisor në shkollë synojnë që nxënësit të jenë të
aftë (Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit & UNICEF, 2008):
1. Të njohin faktorët e ndryshëm që ndikojnë pozitivisht dhe negativisht në mjedis;
2. Të kuptojnë se njeriu ndikon gjerësisht mbi mjedisin në shkallë vendore,
kombëtare dhe më tej;
3. Të jenë të përgatitur për të analizuar informacionin mjedisor duke mbajtur
qëndrim kritik ndaj tij;
4. Të aftësohen për të përshkruar sistemet ekologjike dhe mjedisore dhe të
vlerësojnë ndërveprime ndërmjet sistemeve;
5. 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;
6. Të aftësohen për të punuar në grupe pune për të zhvilluar një veprimtari të
dobishme mjedisore;
7. Të zhvillojnë ndjeshmërinë për problemet e mjedisit human dhe natyror, dhe
aftësinë për pjesëmarrje aktive në zgjidhjen e problemeve komplekse mjedisore.
Suksesi për të arritur objektivat e Edukimit Mjedisor kërkon një proçes mësimor aktiv, të
rinovuar në përmbajtje e në formë, që duhet të gjejë shprehje konkrete në përdorimin e
metodave, strategjive e teknikave mësimore bashkëkohore ndërvepruese dhe
gjithëpërfshirëse.Këto objektiva mjedisore realizohen përmes veprimtarive mësimore, të
cilat kanë disa elemente bazë, përkatësisht (Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit & UNICEF,2008):
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a. Elementi empirik, kërkon që kurrikula e edukimit mjedisor t’u mundësojë
nxënësve kontaktin e drejtpërdrejtë me mjedisin përmes vëzhgimit, marrjes së
shënimeve, interpretimin dhe diskutimin e dukurive të vëzhguara.
b. Elementi sinoptik, kërkon që nxënësit të studiojnë çështjet mjedisore në
kompleksitet. Kështu, përmes edukimit mjedisor nxënësit duhet të kuptojnë
lidhjen e pandashme midis përbërësve të ndryshëm të mjedisit, ndërveprimin dhe
ndikimin e ndërsjelltë të tyre.
c. Elementi estetik, është e rëndësishme që nxënësit të pëlqejnë dhe ndihen mirë në
mjedisin e tyre. Edukimi Mjedisor fillon me ndjeshmërinë dhe dashurinë për
mjedisin, për të vijuar më tej me sjellje dhe qendrime pozitive ndaj tij.
d. Elementi etik, ka lidhje të ngushtë me ndjenjën e përgjegjësisë personale mbi
mjedisin dhe përpjekjet për ruajtjen e tij. Kështu, veprimet e nxënësve
ballafaqohen me moralin e të mirës, të dobishmes, të së drejtës, etj. Përmes tyre
përforcohen dhe nxiten vlerat morale të nxënësve.
Bob Jickling dhe Helen Spork, në vitin 1996kanëtheksuar se: “Edukimi Mjedisor
përfshin detyrën intelektuale të vlerësimit kritik të situatave mjedisore dhe
formulimin e një kodi moral duke u përqëndruar në çështje të tilla, gjithashtu duke u
përqëndruar dhe në zhvillimin e përkushtimit për të vepruar me vlera morale kundrejt
mjedisit, duke siguruar mundësi për të marrë pjesë aktivisht në përmirësimin e tij’’.

2.3 Evolucioni nga Edukim Mjedisor në Edukim për Zhvillimin e
Qëndrueshëm
Ndonëse në Shqipëri ende përdoret rëndom togfjalëshi Edukim Mjedisor, vlen të
theksojmë se ky koncept ka pasur një evolucion të shpejtë, i cili reflekton edhe kuptimin
e shoqërisë. Edukimi Mjedisor është term më i vjetër që u formëzua dhe artikulua për
herë të parë gjatë viteve 60 – 70-të me krizën e parë të njerëzimit në fushën e mjedisit dhe
të burimeve natyrore. Ndërsa Edukimi për Zhvillim të Qëndrueshëm filloi të diskutohet
vetëm pas krijimit të konceptit zhvillimi i qëndrueshëm në vitet 80-të, sidomos pas
botimit në vitin 1987 të Raportit të Brundtland “E Ardhmja jonë e përbashkët”(WCED,
1987) i Komisionit Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin sjell në skenë konceptin e
zhvillimit të qëndrueshëm, si një koncept të plotë dhe gjithëpërfshirës të lidhur
ngushtësisht me mjedisin.Prej vitit 1992, Konferencës së Rios për Zhvillimin e
Qëndrueshëm, shihet një zhvendosje nga koncepti i Edukimit Mjedisor drejt atij të
Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Me rëndësi është të theksohet se në këtë
edukim tashmë integrohen edhe dimensionet e tjera të konceptit të zhvillimit të
Qëndrueshëm: a) Dimensioni Ekonomik; b) Dimensioni Social dhe c) Dimensioni
Mjedisor.
Periudha 1990-2000 u shpall "Dekada Botërore për Edukimin Mjedisor" (Chi-Kin Lee J,
Williams M, 2009)ku përpjekjet për të zhvilluar dhe zbatuar edukimin mjedisor u
intensifikuan gjerësisht në nivel global. Gjatë këtyre viteve një theks i veçantë ju dha
lidhjes reciproke njeri-mjedis, dhe nevojës për të balancuar progresin socio-ekonomik me
mirë administrimin e burimeve natyrore. Edukimi Mjedisor u zhvillua i fokusuar
kryesisht tek natyra duke mos prekur shumë komponentët social, ekonomik dhe politik.
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Samiti i Tokës i vitit 1992, një konferencë e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe
Zhvillimin mbajtur në Rio de Janeiro, Brazil, formuloi për herë të parë 27 parimet për
arritjen e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Axhenda 21 – Udhëzuesi për të arritur Zhvillimin e
Qëndrueshëm, theksoi fuqimisht rolin e arsimit në realizimin e këtij zhvillimi të
dëshiruar(UNCED, 1992).
Samiti mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm në Johanesburg në vitin 2002, do të zgjeronte këtë
vizion për të përfshirë, si njësoj të rëndësishme dhe çështjet e tjera që lidhen me
drejtësinë sociale, uljen e varfërisë, paqen, shëndetin dhe demokracinë(WSSD, 2002).
Në bashkëpunim me Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit dhe Arsimin për të gjithë,
Dekada e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm (2005- 2014) u propozua, duke
nënkuptuar se arsimi është sektori kritik për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm.
Përtej momenteve historike që kushtëzuan futjen dhe përdorimin e këtyre dy koncepteve,
midis tyre ka një sinergji të qartë. Edhe në qoftë se Edukimi Mjedisor është perceptuar të
jetë i kufizuar në fushëveprim, thelbi i Edukimit Mjedisor nënkupton kultivimin e një
respekti për mjedisin tonë, dhe kështu mësimin e vlerave, të drejtave dhe të mësuarit për
të jetuar në harmoni me natyrën. Ky aspekt i rëndësishëm i Edukimi Mjedisor është një
nga temat më të rëndësishme të Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Vlen të
theksohet se ende sot, dhe jo vetëm në vendin tonë, ky edukim konceptohet nga shumë
njerëz në kontekstin e ngushtë të Edukimit Mjedisor (Kopnina H, 2012).
Edukimi Mjedisor si dimension i Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm janë proçese
që zgjasin gjithë jetën: fillon nga fëmijëria e hershme, në edukimin e brezave të rritur dhe
shkon më tej se edukimi formal. Vlerat, të tilla si mënyra e jetesës dhe qëndrimet fitohen
që në fëmijëri, prandaj roli i edukimit është i një rëndësie të veçantë sidomos për
fëmijët(UNESCO, 2003).Arsimi është një ndër faktorët kritik që ndikon në ndryshimet drejt
zhvillimit të qëndrueshëm. Qytetarët kanë nevojë të fitojnë njohuri, aftësi dhe vlera të
nevojshme për të mbështetur tranzicionin drejt një bote më të qëndrueshme.
Edukimi për Zhvillimin e Qëndrueshëm përfshin shumë elementë të zhvillimit dhe forma
të tjera të edukimit. Si pasojë, Edukimi Mjedisor nuk mjafton, por ai duhet të zhvillohet
dhe plotësohet me fusha të tjera të edukimit, me një frymë integrimi drejt edukimit për
zhvillimin e qëndrueshëm(UNECE,2005).
Për të ardhmen e afërt, rëndësi të veçantë merr Programi global i Organizatës së
Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm "Transformojmëbotën: Programi
për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030", miratuar në Samitin e OKB-së në Shtator 2015, i cili
paraqet 17 Objektivat Globale për Zhvillim të Qëndrueshëm që përfshijnë 149 tregues
global për matjen e progresit në fushat si zbutjen e varfërisë, qytetarinë, paqen, etikën,
përgjegjësinë në nivel vendor dhe botëror, demokracinë dhe qeverisjen, drejtësinë,
sigurinë, të drejtat e njeriut, shëndetin, barazinë gjinore, larminë kulturore, zhvillimin
rural dhe urban, ekonominë, çështjet e prodhimit dhe konsumit, përgjegjësinë e
përbashkët, mbrojtjen e mjedisit, manaxhimin e burimeve natyrore dhe
shumëllojshmërinë e pejsazheve dhe atë biologjike(OKB, 2015).
Objektivi nr.4 është i fokusuar tek Edukimi. Ai thekson dhe kërkon: sigurimin e arsimit
cilësor gjithëpërfshirës e të drejtë dhe nxitjen e mundësive për mësim gjatë gjithë jetës
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për të gjithë. Ndaj del e nevojshme që trajtimi i temave kaq të ndryshme në Edukimin për
Zhvillimin e Qëndrueshëm të kenë edhe një trajtim holistik.
Ndërsa përsa i përket objektivave për mjedisin, ata zënë rreth 40% të tërë objektivave, të
shprehuraspecifikisht për elementët mjedisorë si uji, mbetjet apo të ndërthura në
objektivat më të përgjithshme. Kështu, objektivi 6 fokusohet në sigurimin dhe
menaxhimine qëndrueshëm të ujit dhe kanalizimeve për të gjithë. Objektivi 11 synon
kthimin e qyteteve dhe vendbanimeve nëgjithëpërfshirës, të parrezikshëm, rezistues dhe
të qëndrueshëm. Kështu, deri në vitin 2030, synohet të zvogëlohet ndikimi mjedisor
negativ për frymë i qyteteve, duke i kushtuar vëmendje të veçantë cilësisë së ajrit,
menaxhimit të mbetjeve në përgjithësi me fokus mbetjet urbane; hapësira publike të
gjelbërta, të sigurta, gjithëpërfshirëse dhe të arritshme, në veçanti për gratë dhe fëmijët,
personat e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara. Në mënyrë të veçantë objektivi
12 synon sigurimin e modeleve të qëndrueshme të konsumit dhe prodhimit. Kështu, deri
në vitin 2030, synohet të zvogëlohet ndjeshëm krijimi i mbetjeve përmes zbatimit të
parimeve të parandalimit, reduktimit, riciklimit dhe ripërdorimit(Organizata e Kombeve të
Bashkuara, 2015).

Të tërë këta elementë të politikave globale janë përkthyer në politka kombëtare të
zhvillimit. Shqipëria, e ka nënshkruar dokumentin e Objektivave për Zhvillimin e
Qëndrueshëm në Shtator 2015 dhe po punon për përcaktimin e objektivave kombëtare në
secilën fushë, përfshirë edhe ato të arsimit dhe mjedisit (Këshilli i Ministrave, 2015).
Evolucioni i konceptit tëEdukimit për Zhvillim tëQëndrueshëm e ka zgjeruar konceptin e
Edukimit Mjedisor, duke trajtuar një gamë gjithnjë e më të gjerë të çështjeve që lidhen
me zhvillimin. Edukimi Mjedisor, brenda kontekstit të Edukimit për Zhvillimin e
Qëndrueshëm, mbetet i rëndësishëm për të siguruar që brezat e tanishëm dhe të ardhshëm
duhet të përdorin dhe menaxhojnë mjedisin dhe burimet tona në mënyrë të
qëndrueshme(Buckler C, Creech H, 2014).

2.4 Edukimi Mjedisor i konceptuar nga studiues të huaj
Nevoja për të kuadruar konceptin e Edukimit Mjedisor duket një sfidë për shumë studiues
të huaj. Shumëllojshmëria e ndryshoreve dhe gama e fushave e bëjnë interpretimin e
konceptit jo të thjeshtë dhe të lehtë.
Stevenson shprehimisht thotë: “Kur ne flasim për edukimin për mjedisin, ne
nënkuptojmë që edukimi duhet të përpiqet të jetë për diçka të huaj për vetë edukimin.
Nëse duam që nxënësit të ekzaminojnë ideologji, të kritikojnë dijen tradicionale dhe të
marrin pjesë në kritika kulturore dhe rindërtime, atëherë duhet të pranojmë që ata edhe
mund të mohojnë qëllimin që është zgjedhur për ta. Nëse duam me të vërtetë që të hapim
mendjen e nxënësve për të alternuar pikëpamje të ndryshme për botën, atëherë nuk ka
kuptim t’i orjentojmë ata drejt një vizioni të caktuar”(Stevenson R.B, 1987).
Stevenson thekson se:“Edukimi Mjedisor duhet të përfshihet dhe të jetë pjesë e
disiplinave të tjera të kurrikulës formale të edukimit në të gjitha nivelet,në mënyrë që të
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nxisë ndjenjën e përgjegjësisë për mjedisin dhe t’u mësojë nxënësve si ta vëzhgojnë, si ta
mbrojnë dhe përmirësojnë atë”(Stevenson R.B, 1987).
Sipas Braus dhe Wood:“Edukimi Mjedisor është i lidhur në mënyrë të pashmangshme
me vlerat njerëzore. Kur një fëmijë rritet vlerat njerëzore që ai ka marrë gjatë edukimit i
pasqyron në të gjitha zgjedhjet që bën, përfshirë edhe zgjedhjet për mjedisin”(Braus J,
Wood D, 1993).

Sipas Marsden: “qëllimi i Edukimit Mjedisor është të lidhë fëmijët me tokën dhe
mjedisin natyror, jo vetëm me njohuritë të cilat do ti bindin ata për nevojën e mbrojtjes së
mjedisit, por edhe me anë të ekskursioneve në natyrë, në mënyrë që nxënësit të ndjejnë
përfshirjen e tyre në mjedisin natyror si një burim estetik kënaqësie”(Marsden B, 1997).
Pavarësisht qëllimit të njëjtë, vërehet qartazi se ka një shumëllojshmëri trajtimesh dhe
këndvështrimesh mbi konceptin. Ndonëse, Edukimi për Zhvillimin e Qëndrueshëm nuk
ka një përkufizim të dakortësuar në dokumentat ndërkombëtare të politikave, thelbi i tij
mbetet i qartë dhe është i mjaftueshëm për ta zbërthyer më tej në politika dhe objektiva
kombëtare për arsimin.

2.5 Zhvillimet mjedisore globale dhe kombëtare me ndikim në Edukimin
Mjedisor
Forca kryesore që ka shtyrë përpara nevojën për futjen e Edukimit Mjedisor ka qënë
problematika mjedisore. Ndonëse vende të ndryshme janë përballuar me probleme
mjedisore, deri në mesin e shekullit të 20-të, ato janë si çështje lokale apo rallë herë
kombëtare. Çështjet mjedisore janëtrajtuar për herë të parë në nivel global në Asamblenë
e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 1968(GAOR- 23rd session,1968). Më pas,
trajtimi i problemeve mjedisore pati një dinamikë mjaft të shpejtë dhe të larmishme në të
gjitha fushat. Kështu, në një përmbledhje të shpejtë të zhvillimeve të kuadrit ligjor
ndërkombëtar mund të përmendim:
Në vitin 1970 u miratua ligji i parë për mbajtjen pastër të mjedisit, i cili kishte në
vëmëndjen e tij të pare çështjet që lidheshin me ujin e pijshëm në SHBA(Clean Water Act,
1972).

Më pas një sërë proçesesh ndërkombëtare kanë hartuar politikat dhe kuadrin rregullator
në nivel global si Dokumentet e Konferencës mbi mjedisin njerëzor (ECOI,1972),
Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Shkretëtirizimin(UNCCD,1977), Konferencës së
Parë mbi Klimën Globale, Gjenevë 1979, Komisioni Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin
(WCED), 1983, 1987, Konferencës së Torontos mbi klimën, 1988, Protokollin e
Montrealit dhe Helsinkit në vitet 1989 dhe 1990, Konferencës mbi Mjedisin dhe
Zhvillimin (UNED), Rio de Zhaneiro, 1992, Konventës së Përgjithshme mbi Klimën, e
cila kulmoi me marrveshjen e arritur në Paris në vitin 2015, Konventa e Arhusit për të
drejtën e informimit dhe të pjesëmarrjes në vendimmarrjen mjedisore dhe të drejtën për
t’ju drejtuar gjykatës, (1998).
Lidhur me Edukimin për Zhvillimin e Qëndrueshëm, dokumenti i hartuar dhe miratuar
prej Komitetit për Politikat Mjedisore , në Vilnius 2005, dhe Batuni përbën boshtin nxitës
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për edukimin mbi të drejtat e qytetarëve dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë fillim shekullit të
21-të.
Kuadri ligjor për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri është ndërtuar pas vitit 1990. Deri në
momentin e ndryshimit të sistemit politik në Shqipëri, mjedisi nuk vlerësohej si sektor i
veçantë, dhe ishte nën presionin e shfrytëzimit të burimeve natyrore, të ndotjes industriale
dhe bujqësisë intensive prej teknologjisë së vjetëruar dhe përdorimit masiv të plehrave
kimike.
Shqipëria në ditët e sotme po përballet me disa nga sfidat mjedisore më serioze. Shterimi
i burimeve natyrore, degradimi i tokës, ujit, ajrit, zhdukja e llojeve dhe biodiversitetit të
ekosistemeve po ngre problematika sociale dhe ekonomike për njerëzit të cilët kanë më
shumë vështirësi për një jetë të begatë, të sigurtë dhe të barabartë. Kjo gjendje e vështirë
përkeqësohet edhe nga ndryshimet klimatike, të cilat po ndodhin me shpejtësi
marramendëse që vështirë të parashikohen për një periudhë afatmesme dhe afatgjatë.
Përkeqësimi i kushteve mjedisore në vend vjen si rrjedhojë e rritjes së pabarazisë,
urbanizimit, shfrytëzimit të paplanifikuar dhe jo strategjik dhe humbjes së sigurisë
personale (si cilësia e ushqimeve, ujit të pijshëm, ndotjes së ajrit, etj). (Agjencia Kombëtare e
Mjedisit, 2016).

Aktet e para të mbrojtjes së mjedisit u përgatitën dhe u miratuan në vitin 1993. Ligji i
parë i mbrojtjes së mjedisit doli në vitin 1996. Vetë dinamika e zhvillimit të vendit bëri
që ky ligj të ndryshonte rrënjësisht dhe të miratohej disa herë si një ligj tërësisht i ri në
vitet 2001, 2006 dhe së fundi në vitin 2011 (Agjencia Kombëtare e Mjedisit, 2011). Plotësimi
dhe përmirësimi tij ka përfshirë edhe informimin dhe pjesëmarrjen e publikut në
vendimmarrjen mjedisore. Njohja e problematikave mjedisore dhe përfshirja e Edukimit
Mjedisor në sistemin arsimor shqiptar mundësojnë zbatimin efektiv të legjislacionit dhe
të pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrjen mjedisore.

2.6 Edukimi mjedisor në sistemin tonë arsimor
Edukimi Mjedisor në shkollat shqiptare, kryesisht në sistemin arsimor bazë, është një
histori 20 vjeçare. Një ndihmesë të madhe, madje edhe meritat e shtysës fillestare të
përfshirjes së Edukimit Mjedisor në shkollat tona, kanë dhënë shumë organizata
ndërkombëtare dhe kombëtare, jo partizane, dhe jo fitimprurëse, të cilat kanë mbështetur
zgjidhjen e problemeve mjedisore në vendin tonë duke nxitur bashkëpunimin edhe
ndërmjet organizatave jofitimprurëse dhe qeverisë, bizneseve e aktorëve të tjerë
mjedisorë, si dhe duke mbështetur shkëmbimin e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e
publikut në vendimmarrjen mjedisore(REC,2006).
Format fillestare aktive të Edukimit Mjedisor në shkolla, duke kapërcyer format e
edukimit për njohjen e natyrës e cila është realizuar edhe përmes lëndëve specifike, janë
angazhime strukturore dhe aktive të nxënësve në të ashtuquajturat “Klube
Ekologjike”(REC, Modul Trajnimi, 2011).Këto nisma pasuan me integrimin e objektivave të
Edukimit Mjedisor në kurrikulën e arsimit bazë, atij të Mesëm të Ulët, të Mesëm të
Lartëdhe në vitet e fundit edhe atij të Lartë ku vlen të theksohet futja e këtij edukimi si
nismë e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve (MAS, 2016).
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Termi Edukim Mjedisor në sistemin tonë arsimor nënkupton proçesin e njohjes dhe të
qartësimit të koncepteve, në zhvillimin e aftësive dhe të qëndrimeve të caktuara, për të
kuptuar dhe vlerësuar ndërveprime ndërmjet njeriut dhe mjedisit, kulturës së tij dhe
mjedisit rrethues biofizik. Ai synon rritjen e përgjegjësisë individuale në marrjen e
vendimeve, dhe formulimin e një kodi sjelljeje për çështjet që lidhen me cilësinë e
mjedisit dhe ruajtjen e tij që realizohet në dy drejtime kryesore (Instituti i Kurrikulës dhe
Trajnimit & UNICEF, 2008).

1. Ndërgjegjësimi i shoqërisë shqiptare se mjedisi ndikon mbi individin dhe të gjithë
individët ndikojnë mbi mjedisinçdo ditë me zgjedhjet dhe sjelljet e tyre.
2. Çdokush duhet të veprojë për të zvogëluar rrezikun e dëmtimeve që shkakton në
mjedis, si rezultat i zbatimit të politikave të caktuara, të cilat marrin në
konsideratë vetëm interesat financiare.

2.7 Programe mjedisore të zbatuara në sistemin arsimor shqiptar
Programet mjedisore të zbatuara në sistemin tonë arsimor kanë ndjekur tendencat
rajonale dhe globale të përfshirjes së Edukimit Mjedisor në sistemin arsimor në mënyra
dhe formate të ndryshme. Në përmbledhje, të gjithë programet kanë ndjekur moton e
mëposhtme, të mundësojnëEdukimin Mjedisor duke dhënë njohuri dhe shprehi të
drejtimeve të mëposhtëm të edukimit: ( REC, Modul Trajnimi, 2011).


Edukimi rreth mjedisit ka të bëjë me dhënien e informacionit mbi funksionimin e
sistemeve natyrore dhe ndërveprimin mes njerëzve dhe mjedisit ku ata jetojnë.
Kjo rrugë informative ka të bëjë me zhvillimin e ndërgjegjes, njohurive dhe të
kuptuarit të mjedisit.



Edukimi për mjedisin ka si qëllim përmirësimin e mjedisit. Kjo përfshin veprime
specifike për përmirësimin e cilësisë së mjedisit. Ai mund të zhvillojë ndjenjën e
përgjegjësisë tek njerëzit dhe t’i bëjë ata të ndërgjegjshëm që të gjithë së bashku
mund të bëjmë diçka për të ndryshuar mjedisin.



Edukimi në mjedis është eksperimentues, ai bazohet në aktivitete jashtë mureve të
klasës, përmes kontaktit direkt me mjedisin.

Si programe më të suksesshme në nivel kombëtar dhe kontribuesit më të mëdhenj dhe të
qendrueshëm, shquajmë:
a) Programi: CLEEN(UNICEF, 2013) “Iniciativa të edukimit mjedisor me fëmijën
në qendër” (viti i parë në zbatim, 2013)
The United Nations Children`s Fund (UNICEF)
Produkti: Paketë didaktike e plotë për nxënësin (grup mosha 7-10 vjeç) dhe
për mësuesin me fokus Edukimin Mjedisor për fëmijët e arsimit fillor e
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zbatuar nëpër shkolla që nga viti 2013. Bashkëpunëtorë dhe zbatues:
organizata shqiptare si qendra EDEN, INCA dhe Ekolëvizja.
b) Programi: Paketa e Gjelbër(REC, 2006),(viti i parë në zbatim 2006)
Qendra Rajonale e Mjedisit për Europën Qendrore e Lindore, Ministria e
Arsimit dhe Shkencës (sot MAS).
Produkti:Eshtë një produkt rajonal që zbatohet në 14 vende në Evropën
Qendrore dhe Lindore, Turqi, Azerbajxhan, Rusi, etj. Ajo përfshin një numër
të madh materialesh edukative siç vijon:
o Libri i mësuesit së bashku me planin e leksioneve dhe fletët informuese për
fëmijët përshtatur për kurrikulën në sistemin arsimor shqiptar.
o DVD-ja me filma të shkurtër vizatimorë dhe edukativë;
o CD me informacionin më të zgjeruar mbi temat mjedisore si dhe lojërat e
dilemave.
o Faqe e dedikuar interneti nga ku mund të shkarkohet i gjithë informacioni i
nevojshën
Paketa e Gjelbërt është një kurrikulum i Edukimit Mjedisor i nivelit mesatar
kryesisht për fëmijë të AMU, i orientuar për mësuesit e shkollave nëntëvjeçare
europiane dhe nxënësit e tyre (grup mosha 10-14 vjeç), megjithatë ai mund të
përdoret dhe nga nivelet e tjera të arsimimit.
c) Programi: Paketa e Ajrit(REC & ISPRA, 2016),(viti i parë i zbatimit 2016)
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC)
Bashkëpuntorë: Ministero dell’Ambiente, Instituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale
Produkti: Paketa e Ajrit është një modul edukativ mbi cilësinë e ajrit dhe
mirëmenaxhimin e shkollës, e pilotuar në Itali dhe në Shqipëri, produkt i
Ministrisë Italiane të Mjedisit dhe Qendrës Rajonale të Mjedisit. Ajo është
publikuar për herë të parë në vitin 2016. Paketa e Ajrit është një kurrikul digjitale,
që ofron materiale burimore për mësimin e fëmijëve në lidhje me cilësinë e ajrit
në shkolla. Materialet e Paketës së Ajrit synohet të përdoren nga mësuesit. Kjo
është një paketë e plotë, me shumë materiale burimore që i vijnë në ndihmë
mësuesit në lidhje me mësimin rreth problemeve të cilësisë së ajrit të brendshëm
në shkolla, si dhe masat që duhet të ndërmerren në përmirësim të tij.
Rekomandohet të përdoret për fëmijët e moshës nga 8-11 vjeç.
Për të lehtësuar zbërthimin e informacionit, çdo kapitull ndahet në dy tema planet
mësimore dhe fletët e punës. Planet mësimore përmbajnë eksperimente të thjeshta
praktike, që mund të kryhen në klasë për të plotësuar mësimin që zhvillon
mësuesi. Fletët e punës, me të dhëna e fakte, japin informacion duke sugjeruar ide
se çfarë mund të bëjë mësuesi dhe çfarë nuk duhet të bëjë nxënësi për të
përmirësuar cilësinë e ajrit dhe mjedisin në klasë. Paketa e Ajrit mundëson
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mësimin nëpërmjet lojës. Ajo përmban një lojë kujtese, një lojë me pyetje kuiz
dhe eksperimente praktike që mund të kryhen në klasë.
Paketa e Ajrit është më tepër e fokusuar tek Edukimi për mjedisin. Nxënësit e të
gjitha niveleve nxiten për të menduar dhe reflektuar sistematikisht, në mënyrë
kritike dhe krijuese, si për çështjet lokale dhe ato globale, të cilat përbëjnë dhe
kushtet paraprake për të vepruar për zhvillimin e qëndrueshëm.
d) Programi: Njohuripër mjedisin (viti i parë i zbatimit 1999)
Albanian Education Development Program (AEDP)
Bashkëpuntorë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (sot MAS)
Produkti: Një seri botimesh për nxënësit dhe mësuesit:
o “Njohuri për mjedisin 1”.Libër
përgjithshme(Zenelaj F.et al, 1999).
o “Njohuri për mjedisin 1”.Libër
përgjithshme(Zenelaj F.et al, 1999).
o “Njohuri për mjedisin 2”.Libër
përgjithshme(Zenelaj F.et al, 2000).
o “Njohuri për mjedisin 2”.Libër
përgjithshme(Zenelaj F.et al 2000).

për nxënësit e shkollave të mesme të
për mësuesit e shkollave të mesme të
për nxënësit e shkollave të mesme të
për mësuesit e shkollave të mesme të

Gjithashtu, mjaft botime të rëndësishme që i takojnë sferës së mjedisit dhe edukimit për
të, i kanë ardhur në ndihmë shkollave 9-vjeçare dhe atyre të mesme. Përmendim këtu:
o “Mjedisi dhe Bashkësia Njerëzore”, botim i Fondacionit Soros,(Soros, 1995).Libër
për mësuesit e shkollave 8-vjeçare. Botimi i këtij manuali u mundësua nga
përpjekjet e përbashkëta të specialistëve të mjedisit dhe arsimit në 18 shtete të
ndryshme, dhe është adaptuar si pjesë përbërëse e formatit të 5 titujve të tjerë të
edukimit shëndetsor për arsimin e detyruar.
o “Mjedisi në qytetin tim”, përgatitur nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC, 2004) me
mbështetjen e Bashkisë së Tiranës. Botimi përmban informacion dhe aktivitete
për edukimin mjedisor të nxënësve të arsimit të detyruar, në qytetin e Tiranës.
Shënojmë këtu se shumë aktivitete të tij mund të përdoren fare mirë dhe për
shkollat e tjera 9-vjeçare të vendit.
o “Ne dhe natyra”, përgatitur nga Milieukontakt Oost Europa Zyra Shqipëri
(Milieukontakt, 2004). Botimi përmban informacione dhe praktika mbi edukimin
mjedisor për nxënësit e ciklit të ulët dhe të lartë të sistemit arsimor 9- vjeçar.
o “Preke natyrën”, përgatitur nga qendra EDEN (EDEN, 2016). Botimi është një
material didaktik për zhvillimin e lojërave mbi edukimin mjedisor.
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2.8 Programet e Edukimit Mjedisor të zbatuara në sistemin universitar
Përfshirja e Edukimit Mjedisor në sistemin arsimor universitar në Shqipëri u realizua për
herë të parë gjatë vitit arsimor 2008-2009. Fillimisht ai u përfshi në 4 fakultetet kryesore
të mësuesisë së Universitetit të Tiranës (Gjeografi, Biologji, Kimi) dhe të Universitetit
Aleksandër Xhuvani (Biologji). Futja e lëndës së Edukimit Mjedisor ndikoi në plotësimin
e formimit të mësuesve të rinj, duke paraqitur tematikat specifike mbi Edukimin Mjedisor
dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm. Kjo nismë synoi të pajisë mësuesit e rinj, që dalin nga
bankat e shkollës, me njohuri dhe aftësi të reja metodike për të zhvilluar temat e edukimit
mjedisor në shkollë, duke i bërë ata më kompetentë dhe të përgatitur në lidhje me
kërkesat në rritje të realizimit të edukimit sot në shkollën tonë. Prej atij viti dhe në vijim
lënda e edukimit mjedisor është bërë pjesë e kurrikulave të katër fakulteteve të
mësuesisë: (UT, FSHN, 2008).
1. Master i mësuesisë të Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës - Univeristeti i
Tiranës.
2. Master i mësuesisë të Kimisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës - Univeristeti i
Tiranës.
3. Master i mësuesisë të Gjeografisë, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë Univeristeti i Tiranës.
4. Master i mësuesisë tëciklit të Ulët, Fakulteti i Shkencave të Natyrës - Universiteti
"Luigj Gurakuqi"Shkodër.

2.9 Forma të organizimit të zhvillimit të objektivave të Edukimit Mjedisor në
shkollat tona
Praktika shkollore për realizimin e Edukimit Mjedisor njeh si formë më të përhapur të
organizimit të kurrikulës për këtë edukim, formën kroskurrikulare.
Kjo formë nënkupton që ky edukim realizohet përmes të gjitha lëndëve shkollore, apo të
një grupi lëndësh me të cilat edukimi mjedisor ka lidhje më të ngushtë. Është për tu
theksuar fakti që ky model ka veçori themelore metodologjike të punuarit në grup në
bashkëpunim me një drejtues/mësues lehtësues, por duhet të ketë edhe mësues (përveç
mësuesve të biologjisë dhe kimisë) të përgatitur përsa i përket koncepteve mjedisore ose
parimeve ekologjike në lëndët që ata janë të mësimdhënies( REC, Modul Trajnimi, 2011).
 Modeli “Kroskurrikular në bazë klasa” (integrimi në kurrikulat lëndore) realizohet në
përputhje me udhëzimin e MAS-it Nr. 38 datë 11.10.2007, “Për zhvillimin e orëve të
lira”, ku studimi i kësaj kroskurrikule në bazë klase realizohet nga drejtoria e shkollës
në bashkëpunim me mësuesit e lëndës dhe këshillin e mësuesve për të planifikuar
projekte ndërlëndore apo veprimtari me fokus zhvillimin e objektivave të edukimit
mjedisor( REC, Modul Trajnimi, 2011).
 Modeli “Kroskurrikular me anë veprimtarish” nënkupton planifikimin e veprimtarive
në bazë shkolle, klase me tematika të mjedisit, në përputhje me kushtet e klasës, në
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përputhje me nenin 9 të Dispozitave Normative 2013 “Për veprimtaritë
plotësuese”(REC, Modul Trajnimi, 2011).
 Modeli “Kroskurrikular në bazë shkolle” bazohet në të mësuarin me anë të projektit.
Shkolla ndërmerr një projekt për shembull për një problem mjedisor shqetësues në
shkollë/komunitet në përputhje me nenin 72 të Dispozitave Normative 2013 “Për
projektet kurrikulare ndërlëndore apo lëndore”(REC, Modul Trajnimi, 2011).
Në kohën e sotme, më shumë se kurrë, arsimi ka një rol të rëndësishëm jo vetëm në
pasurimin e nxënësve me njohuri dhe aftësi për të përballuar këto sfida, por edhe në
promovimin e vlerave për të patur respekt dhe përgjegjësi ndaj njëri- tjetrit si dhe planetit
vetë. Të nxënit rreth Zhvillimit të Qëndrueshëm u vjen në ndihmë të rinjve të kuptojnë
nevojat dhe të drejtat e brezave të sotëm dhe të ardhshëm. Ai i motivon nxënësit të
ndryshojnë gjërat duke i pajisur me njohuri, aftësi dhe vlera që janë thelbësore për
projektimin dhe krijimin e një shoqërie dhe të ardhme të qëndrueshme (McGuire N.M ,
2015).

Nxënësit duhet të jenë më aktiv me pjesëmarrjen e tyre në veprimtaritë e Edukimit
Mjedisor dhe të (Mastori E, 2009):
 ndryshojnë qëndrimet e tyre lidhur me çështje të ndryshme të mjedisit si: zhvillimi i
qëndrueshëm, llojet e mjedisit, klasifikimi i tij, sfidat mjedisore aktuale dhe në të
ardhmen, përmirësimi, kujdesi, politikat mjedisore, etj,
 sqarojnë vlerat njerëzore dhe të stimulojnë të menduarit e pjesëmarrësve duke
shqyrtuar në mënyrë kritike situata të ndryshme nga mjedisi jetësor,
 formojnë aftësi njohëse për rëndësinë që ka ligji, qeveria, shoqëria duke mësuar nga
të kuptuarit e mjedisit shoqëror, natyror, duke studiuar instrumente ndërkombëtare
përkatëse, por edhe ato kombëtare në këtë fushë,
 zhvillojnë qëndrime të solidaritetit të pjesëmarrësve në grup për çështje të ndryshme
që lidhen me mjedisin, të cilat janë shumë të larmishme,

2.10 Pyetjet kërkimore të këtij studimi
Ky studim paraqet rezultatet e një vlerësimi cilësor dhe sasior të konceptit të Edukimit
Mjedisor në politikat, tekstet dhe programet mësimore të Arsimit Fillor dhe atij të Mesëm
të Ulët, me qëllim që të orientojë teknicienët dhe politikëbërësit drejt hartimit të
stadarteve për këtë Edukim.
Vlerësimi paraqet gjendjen e tanishme të përfshirjes së Edukimit Mjedisor përmes
përgjigjeve për pyetjet e mëposhtme kërkimore:
 Sa të orientuara e mbështetëse drejt koncepteve të Edukimit Mjedisor janë
strategjitë, kuadri ligjor dhe dokumentat politike që projektojnë perspektivat e
arsimit apo kanë ndikim nëzhvillimet e sistemit arsimor?
 Sa dhe si janë përfshirë konceptet e Edukimit Mjedisor në programet dhe tekstet
shkollore të Arsimit Fillor dhe atij të Mesëm të Ulët në vend?
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 Si është realiteti i shkollës shqiptare duke vlerësuar si vjen Edukimi Mjedisor në
klasë, tek mësuesi, nxënësi dhe në mënyrë të ndërsjelltë në familjet dhe shoqërinë
shqiptare?
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3.

METODOLOGJIA E STUDIMIT
Në këtë kapitull, paraqitet metodologjia e kërkimit që është përdorur për të
arritur objektivat e caktuara të studimit. Kapitulli fillon me dizenjimin e studimit,
paraqet tre momentet kryesore për vlerësimin e Edukimit Mjedisor në sistemin
arsimor.Më pas ndiqet nga proçesi i studimit që është përdorur në këtë punim.Të
gjitha metodat e zbatuara në secilën fazë të modelimit: mbledhje e të dhënave,
përpunimi i të dhënave, analiza e tyre, janë të përfshira në këtë kapitull.

3.1 Plani i kërkimit shkencor për këtë studim
Plani i kërkimit shkencor të këtij studimi është hartuar me një strukturë të tillë që të
përmbushë objektivat e studimit, ndaj edhe përbën themelin për kryerjen e tij.Në
përputhje me këtë parim, plani i kërkimit shkencor përcaktoi metodologjinë dhe grupin e
synuar për mbledhjene të dhënave lidhur me shtrirjen e Edukimit Mjedisor si pjesë e
Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm në sistemin arsimor shqiptar për Arsimin e
Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë, shkallën e nxënies tek nxënësit, përcaktimin e
boshllëqeve dhe tendencave të së ardhmes në këtë lloj edukimi.
Meqë në pjesën më të madhe të rasteve trajtimi i Edukimit Mjedisor është ndërlëndor,
plani i kërkimit ka parashikuar një sërë analizash studimore, që mbulojnë tërësinë e
lëndëve që përmban kurrikula e Arsimit Fillor dhe e atij të Mesëm të Ulët në vendin tonë
dhe për krahasim edhe në disa vende të rajonit apo të Bashkimit Evropian.

3.2 Qasjet e studimit
Për të arritur objektivat e kërkimit shkencor në kuadër të këtij studimijanë përdorur një
sërëmetodash cilësore dhe sasiore.Metodat cilësore të përdorura kanë synuar kryerjen e
vlerësimeve për shkallën e përfshirjes së Edukimit Mjedisor, si nëkonceptet mjedisore
dhe shkallën e informacionit të dhënë për secilin prej tyre, ashtu edhe për metodat që
përdoren në Edukimin Mjedisor(Krippendorff K, 2004).Të tilla mund të përmendim
përshkrimetprej nxënësve të gjendjes së mjedisit në komunitetin pranë shkollës, kuptimin
rreth nevojës së përfshirjes më të gjerë të trajtimit të Edukimit Mjedisor në tekste,
veprimtari në shkollë apo komunitet, etj.
Nga ana tjetër, metodat sasiore të kërkimit janë përdorur për të vlerësuar nivelin e
trajtimit të koncepteve të Edukimit Mjedisor në tekstet mësimore të lëndëve të ndryshme.
Nëpërmjet zbatimit të disa analizave statistikore, kjo metodë ka ndihmuar në arritjen e një
sërë përfundimesh mbi qendrimet dhe pritshmëritë e grupeve të ndryshme lidhur mbi
Edukimin Mjedisor në Arsimin Fillor dhe atë të Mesëm të Ulët. Kjo analizë e të dhënave
të grumbulluara përmes pyetësorëve e plotëson studimin me figura, grafikë dhe tabela.
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3.3 Metodologjia e studimit
Bazuar në objektivat dhe në pyetjet e kërkimit shkencor të përcaktuara në Kapitullin 1
dhe 2 të këtij studimi, metodologjia e ndjekur ka synuar grumbullim e disa serive të
dhënash.
Ndërtimi i metodikës së punimit është bazuar në metodologjinë e dhënë prej (Zikmund W G,
2003), ku të dhënat parësore të studimit janë ato që përmbledhin të gjitha seritë e të
dhënave të lidhura me shtrirjen e Edukimit Mjedisor në programet dhe tekstet mësimore
të lëndëve të ndryshme nga klasa Irë deri në klasën e IXtë.
Ndërsa të dhënat dytësore janë ato të mbledhura paraprakisht për objektivat e tjera të këtij
studimi si: vlerësimi i shkallës së të nxënit të koncepteve të Edukimit Mjedisor, lloji i
veprimtarive të zbatuara, të dhënat krahasimore lidhur me trajtimin e Edukimit Mjedisor
nëkurrikulat e vendeve të ndryshme të rajonit, etj.
Më tej, metodologjia e studimit është bazuar në vlerësimineEdukimit Mjedisor në
sistemin arsimor bazë në vendin tonë si një proçes zinxhir, duke konsideruar të gjithë
elementët përbërës të tij si dhe faktorët që ndikojnë në zhvillimin praktik të koncepteve të
Edukimit Mjedisor. Për realizimin e këtij studimi janë përdorur disa metoda dhe teknika
respektive të hulumtimit sipas (Zikmund W G, 2003).
a) Kërkimi direkt në programet lëndore dhe tekstet e nxënësit për të gjitha lëndët. Ai
është kryer përmes analizës së përmbajtjes, duke përdorur metodën e krahasimit,
sintezës, induksionit dhe deduksionit. Metodologjia e studimit respekton kërkesat
psikologjike të ndërtimit të teksteve.
Në studim janë identifikuar, numëruar dhe interpretuar koncepte të përsëritura
mjedisore, apo ato koncepte të cilat kanë motive mjedisore. Për të plotësuar
kuadrin e gjetjeve, janë përdorur teknika të analizës semiotike: d.m.th. janë
kërkuar dhe qëmtuar qëllimshëm të gjitha veprimtaritë mësimore dhe ato
mjedisore të llojeve të ndryshme që përmban teksti dhe programi përkatës i çdo
lënde.
b) Kërkimi dhe shqyrtimi i të gjithë kuadrit ligjor dhe rregullator që detyron dhe
mundëson trajtimin e Edukimit Mjedisorsi pjesë të edukimit të përgjithshëm të
nxënësit në kurrikulën dhe programet e shkollës sonë.
Volumi i të dhënave
Për realizimin e studimit, qëmtimi i dokumentacionit dhe grupi i synuar, ka synuar të
mbulojë tërësisht apo pjesërisht grupin e synuar, duke plotësuar kriteret e vlerësimit
statististikor të të dhënave. Kështu :
a) Janë analizuar dhe interpretuar të gjithë dokumentat e politikave të arsimit në
Shqipëri dhe zbatimit të tyre në shkollë. Kështu janë shqyrtuar 11 dokumenta
zyrtarë dhe politikash të sistemit të arsimit parauniversitar, 86 programe lëndore
dhe 86 tekste mësimore.
b) Studimi është shtrirë në të gjithë vendin dhe ka përfshirë 23 shkolla të arsimit 9vjeçar (9 në zona rurale dhe 14 në zona urbane)(ose 2 % e totalit të shkollave në
nivel vendi) në 10 rrethe të ndryshme (ose 76.9% e ndarjeve administrative që
mbulojnë organizimin e qeverisjes së arsimit në nivel rajonal). Kampioni i
personave të intervistuar përbëhet nga 2500 të anketuar në nivelin e shkollave, të
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cilët përfaqësojnë mostrën e vlerësimit. Ky kampion është ndarë në 5 grupe të
ndryshme të synuara:
1.
2.
3.
4.

Drejtorë dhe nëndrejtorë shkollash
Mësues
Nxënës
(klasa 5-të dhe klasa 9-të)
Prindër

40
231
1,143
1,086

Statistikisht përmasa e mostrës është përfaqësuese në shkallë vendi duke ruajtur
parametrat :
Intervali i besimit: 95%
Marshi i gabimit: 5%

3.4 Momentet kryesore në metodologjinë e zgjedhur
Gjatë studimit janë marrë në konsideratë:
1) Hulumtimi i politikave dhe dokumentave zyrtarë në sistemin e arsimit në vend
2) Krahasimi i zhvillimit të konceptit të Edukimit Mjedisor në disa vende të rajonit
dhe të Evropës
3) Analiza statistikore e zbatimit të Edukimit Mjedisor në shkolla.

3.4.1 Hulumtim i politikave dhe dokumentave zyrtarë në sistemin e arsimit në
vend
Fokusi kryesor i kësaj faze është grumbullimi i informacionit mbi pyetjet e kërkimit si:
Sa i orientuar dhe mbështetës është kuadri ligjor për arsimin parauniversitar drejt
koncepteve të Edukimit Mjedisor?
Sa përfaqësohen konceptet dhe elementët e Edukimit Mjedisor në strategjinë,
kurrikulat, standardet e të nxënit, etj.?
Si përkthehen orientimet strategjike të koncepteve të Edukimit Mjedisor në
programet lëndore dhe tekstet shkollore?
Cilat janë temat/konceptet/termat mjedisorë që trajtohen në tekstet shkollore?
Cilat janë tekstet shkollore që përfaqësojnë më mirë elementët e Edukimit
Mjedisor, etj.
Nën këtë fokus dokumentat e hulumtuar janë:
o Kushtetuta e Shqipërisë
o Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2014 – 2020
o Ligji Nr. 69/2012 “Për sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e
Shqipërisë”i azhurnuar me: Ligjin Nr.56, datë 28.05.2015.
o Dokumenta zyrtare që përfaqësojnë dhe projektojnë perspektivat e arsimit dhe që
kanë ndikim tek zhvillimet në sistemin arsimor si:
o “Strategjia kombëtare e arsimit parauniversitar 2009-2013“
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“Strategjiae Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar, për periudhën 2014–2020“,
miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 11, datë 11.1.2016.
“Udhëzim për vitin shkollor 2016-2017në Sistemin Arsimor Parauniversitar“
“Kurrikula e Arsimit Parauniversitar”
“Standardet e të nxënit”
“Standardet e teksteve shkollore”
“Udhëzimet e MAS-it për fillimin e vitit shkollor 2010-2015”.

3.4.2 Analiza e përmbajtjes së teksteve shkollore për çdo lëndë të Arsimit Bazë
Vlerësimi i përfshirjes së koncepteve të edukimit mjedisor në tekstet shkollore është
realizuar në bazë të një metodike specifike të bazuar kryesisht në metodikën e paraqitur
prej (Spiropoulou D, Vavouraki A, Koutra C, Luca E, Bouras S, 2007) dhe më pas të përshtatur prej
autorëve të punimit në bashkëpunim me specialistët e Institutit të Zhvillimit të Arsimit.
Tekstet shkollore janë përzgjedhur sipas katalogut të teksteve shkollore për vitin 2014 –
2015 të publikuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve (MAS). Janë shqyrtuar 86 tekste
të ndryshme të klasave I– IXtë tillë si: Gjuha shqipe, Matematikë, Dituri natyre, Biologji
dhe Edukim shëndetësor, Gjeografi, Edukatë shoqërore, Aftësim teknologjik, Kimi,
Veprimtari jashtëkurrikulare e lëndë me zgjedhje, etj.
Duke marrë parasysh që në periudhën e mbuluar nga ky studim në Shqipëri është
praktikuar sistemi me Altertekste, përzgjedhja e teksteve në çdo lëndëështë bërë duke ju
referuar listës së teksteve të zgjedhur prej shkollave në nivel vendi, të botuar nga MAS në
faqen e internetit. Për çdo lëndëështë zgjedhur teksti më i shitur në nivel vendi.
Kjo metodë pune na ndihmoi t’i jepnim përgjigje disa pyetjeve të rëndësishme si:
Sa dhe cilët koncepte mjedisore janë gjetur në tekste sipas klasave I - IX-të?
Cilat janë tematikat më të prekura dhe në cilin tekst të përzgjedur sipas lëndëve,
për të gjitha klasat?
Cilat janë tematikat dhe konceptet më të trajtuara në tërësi dhe për secilën klasë,
tekst, etj.
Në secilin prej teksteve është matur frekuenca e trajtimit të çështjeve mjedisore në
elementët përbërës të një mësimi sipas një koefiçienti të parapërcaktuar që lidhet me
kontributin e tyre në edukimin mjedisor. Për qëllim të këtij studimi, frekuenca nënkupton
shpeshtinë e përdorimit të një koncepti të dhënë mjedisor, në raport me numrin e
përgjithshëm të koncepteve mjedisore të trajtuara në atë program apo tekst mësimor.
Një metodikë e tillë vlerësimi referohet prej një numri autorësh si: Cutter A,Smith R, (2001);
Effeney G,Davis J, (2013); Spiropoulou D, Vavouraki A, Koutra C, Luca E, Bouras S, (2007) dhe në
konsultim me specialistët shqiptarë pranë Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA).
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Përcaktimi i koefiçientit të vlerësimit është bazuar në gjerësinë e trajtimit të një koncepti
mjedisor në të gjitha pjesët përbërëse të një mësimi. Një koncept është vlerësuar se është
trajtuar plotësisht (pra koefiçienti llogaritet 1 ose 100%) nëse ai përmban:
-informacioni, njohuritë teorike dhe praktike të dhëna në pjesën e parë të mësimit,
- ilustrime grafike të lidhura me konceptet mjedisore të trajtuara në pjesën teorike
-aparatin metodik të kontrollit, përfshirë edhe vetëkontrollin e dijeve dhe
njohurive të dhëna.
Temat mësimore me koefiçientin 1 vlerësohet se përmbajnë të tre elementët pedagogjikë
(informacionin teorik, ilustrimet dhe aparatin pedogogjik) e për rrjedhojë mund të
përçojnë njohuri dhe të mundësojnë kontrollin e shkallës së të nxënit të dijeve (përmes
pyetjeve në aparatin didaktik) apo të nivelit të aftësive tek nxënësit (përmes detyrave
konkrete për të kryer veprime individuale, në grup, familje apo komunitet).
Bazuar edhe në metodikat e autorëve të huaj, të përmendura më sipër, zbërthimi i
koeficientit të plotë (me vlerë 1 ose 100%) është bërë sipas rëndësisë që ka çdo pjesë
përbërëse e mësimit:
a) informacionin teorik
b) ilustrimet në tekst
c) aparatin didaktik

koefiçienti 0.5
koefiçienti 0.25
koefiçienti 0.25

Për të vlerësuar se si janë shpërndarë temat dhe konceptet mjedisore në një tekst
mësimor, në studimin tonë janë analizuar vetëm ato tema mësimore, të cilat plotësojnë
koefiçientin 1.
Vlen të theksohet se një numër i madh temash mund të përmbajnë trajtimin e elementëve
mjedisore si në informacionin teorik apo ndonjë ilustrim shoqërues. Grupi i specialistëve
të IZHA ka vlerësuar që nëse tema nuk përmban të tre elementët e mësipërm është
vlerësuar se qëllimi parësor i trajtimit, nuk është ai mjedisor. Ndonëse mbetet i dobishëm
për formimin e nxënësit ky informacion mbetet dytësor ose i rastësishëm. Për këtë arsye,
këto tema nuk janë përfshirë në analizën e të dhënave të grumbulluara.
Përcaktimi i kuadrit të informacionit mjedisor është një moment i rëndësishëm në
hartimin e metodikës së këtij studimi. Për të ndarë qartësisht se çfarë vlerësohet si
informacion mjedisor, i ndryshëm nga njohuritë e tjera që merren në lëndë të tilla si
Gjeografia, Biologjia, Kimia etj, është përdorur sistemi i klasifikimit të koncepteve
mjedisore të përdorura nga ekspertët ndërkombëtarë në Paketën e Gjelbërt (Mindjov K,
2006).
Tab. 3.1: Tabela e koncepteve mjedisore
Përbërësit e mjedisit
Kërcënimet dhe presionet
Aktiviteti njerëzor
Sfidat globale
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Ajri, Uji,Toka, Biodiversiteti
Urbanizimi, Zhurma, Mbeturinat, Kimikatet
Energjia, Transporti, Industria, Bujqësia, Pyjet,Turizmi
Ndryshimet klimatike, Hollimi i shtresës së ozonit, Acidifikimi,
Detet dhe oqeanet
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Meqë shpesh herë interpretimi i termave të veçantë në lëndë të ndryshme dhe prej
autorëve të ndryshëm nuk është ende i unifikuar qoftë në terminologji apo në kuptimin e
tyre, ato janë grupuar në 4 tematika kryesore mjedisore:
1) Gjendja e mjedisit (ajri, ujërat e ëmbla dhe detet, toka dhe peizazhet, natyra
dhe jeta e kafshëve dhe mjedisi urban),
2) Presionet e ndryshme (popullsia, prodhimi dhe konsumi; shfrytëzimi i burimeve
natyrore, mbetjet dhe riciklimi, zhurma dhe rrezatimi, kimikatet dhe OMGJ,
rreziqet natyrore dhe teknologjike),
3) Aktivitetet njerëzore (energjia, industria, transporti, bujqësia, pylltaria,
turizmi) dhe
4) Problemet mjedisore (ndotja e mjedisit, ndryshimet klimatike, shterimi
stratosferik i ozonit, humbja dhe mbrojtja e biodiversitetit etj.).
Në këtë mënyrë shmanget gabimi prej interpretimeve subjektive dhe zvogëlohen
ndryshimet që vijnë prej terminologjisë dhe formës së shprehjes për konceptet që kanë
përmbajtje të njëjtë, por formë të ndryshme.

3.5 Analiza krahasimore me disa vende të rajonit dhe të Evropës
Metodika e ndjekur për të realizuar këtë komponent të studimit ka përfshirë shqyrtimin e
një sërë dokumentash dhe botimesh rreth përfshirjes së koncepteve të Edukimit Mjedisor
në sistemin arsimor bazë në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, si dhe një numër
vendesh të tjera anëtare të Bashkimit Evropian(KEC, 2015).
Vendet e përfshira në këtë analizë më të thelluar të shqyrtimit të programeve mësimore
janë: Finlandë, Slloveni, Kosovë, Lihtenshtein, Turqi, Kroaci, Maqedoni.
Analiza krahasimore ka përfshirë edhe shqyrtimin e një numri praktikash dhe materialesh
didaktike për Edukimin për Zhvillimin e Qëndrueshëm në vende të tjera si: Greqia,
Gjermania, Malta, Bullgaria, Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina,
bazuarnëmaterialin referues si : Deklarata Ministrore e paraqitur në Konferencën e 8-të
Ministrore të Proçesit Mjedisi për Evropën"e gjelbër, e pastër, e zgjuar!" mbajtur në
Batuni të Gjeorgjisë në 8-10 qershor 2016(ECE, 2016).

3.6 Vlerësimi i shkallës së zbatimit të Edukimit Mjedisor në shkolla
Kjo etapë e studimit mbështet nëgjetjet nga hulumtimi i dokumentave të mësipërme dhe
ballafaqon zhvillimin praktik të koncepteve të Edukimit Mjedisor në shkollat shqiptare.
E rëndësishme në këtë fazë është të kuptuarit e realitetit të shkollës, si vjen Edukimit
Mjedisor në nivelin e shkollës dhe të klasës, nga mësuesi deri tek nxënësi. Metodika e
hartuar për këtë pjesë të studimit është bazuar në konsultim me specialistët e Edukimit
Mjedisor me përvojën shumë vjecarë në vlerësimin e përdorimit të Paketës së Gjelbërt
në shkollat shqiptare pranë Qendrës Rajonale të Mjedisit.
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Ajo fazë e studimi ka kaluar nëpër këto etapa:
a) Hartimi i pyetësorëve: janë hartuar katër pyetësorë të ndryshëm, të cilët kanë
synuar të mbledhin informacionin prej grupeve specifike të synuar:
- drejtuesit e shkollave (drejtorët/nëndrejtorët), lidhur me rolin e tyre në
organizimin e punës, planifikimin e aktiviteteve dhe shpërndarjen e burimeve në
nivelin e shkollës, të vlerësimit të kapaciteteve dhe nevojave në bazë shkolle
- mësuesit, lidhur me rolin e tyre në mësimdhënie, organizimin e aktiviteteve,
ndërlidhjen me nxënësin dhe prindërit
- nxënësit si grupin kryesor të synuar që përfiton njohuri dhe aftësi gjatë
proçesit mësimor dhe veprimtari brenda dhe jashtëshkollore
- prindërit si mbështetësit kryesorë të punës që realizohet në klasë dhe shkollë
dhe lidhjes së tyre me komunitetin ku gjendet shkolla.
Për secilin grup të synuar, qëllimi i informacionit të grumbulluar prej përgjigjeve për
pyetjet, ka qenë i ndryshëm për rolin dhe funksionin që secili prej grupeve të synuar ka
në formimin e nxënësit në shkollë:
-për drejtuesit e shkollës (drejtorët/nëndrejtorët) është synuar të kuptojmë sa
mjedisore janë politikat e shkollës dhe si i vlerëson ai/ajo Edukimin Mjedisor.
- për mësuesit është synuar të vlerësojmë se si e sheh secili mësues rolin e tij dhe të
lëndës së tij si kontribut në zbatimin e koncepteve dhe trajtimin e Edukimit
Mjedisor, dhe si e zbaton konkretisht.
- tek nxënësit është synuar të vlerësojmë formimin bazë mjedisor dhe perceptimin e
tyre mbi tematikat mjedisore të zhvilluara në shkollë.
-për prindërit është synuar të vlerësojmë se sa fryma e Edukimit Mjedisor në
shkollë përcillet nga fëmija në familje dhe anasjelltas.
b) Përzgjedhja e mostrës së marrë në vlerësim: Eshtë marrë një mostër vlerësimi
statistikisht e kualifikueshme, e cila ka një shtrirje gjeografikisht përfaqësuese
për vendin tonë dhe respekton shpërndarjen sipas profilit rural dhe urban të
shkollave.
Në studim janë përfshirë 10 DAR dhe ZA të vendit (nga 13 në total, ose 77% të
totalit).
Për çdo zonë të mbuluar nga DAR dhe ZA e përzgjedhura, janë përcaktuar dy
shkolla, një për zonën urbane dhe një për zonën rurale. Gjithsej, janë
përzgjedhur 23 shkolla: 9 në zonat rurale dhe 14 në zonat urbane. Ky
kampionim përfaqëson 2 % të numrit të përgjithshëm të shkollave në vendin
tonë.
Në përzgjedhjen e DAR dhe ZA nuk janë ndjekur kritere përzgjedhjeje apo përjashtimi
bazuar në cilësinë e informacionit apo specifika përmbajtësore të Edukimit Mjedisor (si
problematika mjedisore vendore, etj). Kriteri i vetëm është shpërndarja sipas numrit të
nxënësve për çdo DAR (sipas te dhënave të Misnistrisë së Arsimit dhe Sporteve për vitin
mësimor 2014/2015) meqë bazuar në orientimet strategjike arsimore dhe programin e
njëjtë, cilësia dhe shtrirja e shërbimit të ofruar në sistemit arsimor, përfshirë edhe
Edukimin Mjedisor duhet të jetë e njëjtë në të gjithë vendin.
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Kampionimi i personave të intervistuar përfshin shpërndarjen e mëposhtëme :
Tab. 3.2: Përmasa dhe shpërndarja e kampionit

Nr

Kategoritë

Totali

%

40

Zonë
Urbane
27

%

68

Zonë
rurale
13

1

Drejtues shkolle

2

Mësues

231

160

69.3

71

30.7

3

Nxënës

1143

805

70.4

338

29.6

4

Prindër

1086

751

69.2

335

30.8

33

Për shkak të karakterit ndërlëndor të Edukimit Mjedisor, në intervistim janë përfshirë
vetëm nxënësit e klasave të Vta dhe të IXta të cilët kanë përfunduar ciklin fillor dhe janë
në përfundim të ciklit të Arsimit të Mesëm të Ulët, si dhe prindërit respektivë të tyre.
Të dhëna më të plota lidhur me shpërndarjen e kampionimit të intervistuar në çdo rreth
dhe sipas shkollave paraqiten ne Tab. 3.3
Tab. 3.3:Përmasa dhe shpërndarja e mostrës sipas rretheve dhe shkollave të përfshira

Mostra e vlerësimit statistikor
Nr.

Rrethi

TIRANË

3
4

FIER (Patos)
BERAT(Poliç
an)
MAT
(Klos,Burrel)

ELBASAN

5
6
7
8

2. Sabahudin
Gabrani
3. Pjeter Budi

LIBRAZHD
(Përrenjas)
PEQIN
BULQIZE
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Drejtor
/N.drej
tor

Mësu
es

Nx.
Kl. 5

Prindë
r Kl. 5

Nx. Kl.
9

Prinde
r Klasa
9

Total
i

7

54

122

106

113

113

515

4

21

54

53

59

59

250

3

10

57

57

64

64

255

2

21

48

46

59

50

226

6

30

100

96

98

94

424

4

20

25

25

25

25

124

2

10

25

21

27

26

111

4

31

46

43

52

46

222

Qytet

4. J. De Rada

1
2

Shkollat
1. Edit Durham

Fshat
/Qytet

1. Pinellopi Pirro

Qytet

2. Koli Dimo

Fshat

1. Zihni Toska

Qytet

2. Fushë-Peshtan

Fshat

1. 31 Korriku

Qytet

2. Haxhi Lata

Fshat

1. Sule Harri

Qytet

2. Ali Agjahu

Qytet

3. Europa

Fshat

1. Vilson Blloshm

Qytet

2. Rrajcë

Fshat

1. Adem Bedalli

Qytet

2. Pajovë

Fshat

1. Shefqet Tançi

Qytet
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SKRAPAR

9
10

(Corovodë)
KUCOVE
(Gegë)

Totali

2. Asllan Keta

Fshat

1. Kahreman Ylli

Qytet

2. Riza Shahini

Fshat

1. Dalip Bakiu

Fshat

2. 18 Tetori

Qytet

23

4

12

37

33

40

40

166

4

22

47

46

45

43

207

40

231

561

526

582

560

2500

c) Përpunimi statistikor i të dhënave
Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve të vlerësimit me pyetësor janë
përdorur programet Microsoft office Excel (2007) dhe IBM SPSS Statistics
version 20.
Të dhënat janë paraqitur si përqindje (%). Për krahasimin e përqindjeve është
përdorur testi Chi-Square goodness-of-fit. Frekuenca minimale e pritshme për
çdo rast ishte > 5.
Për të gjithë testet statistikore që janë zhvilluar, ndryshimet janë konsideruar
statistikisht të besueshme për çdo p<0.05. Baza e të dhënave e ngritur për këtë
përpunimështë e hapur për shtimin e variablave të tjerë krahasimi dhe detajime
të mëtejshme përpunimi në shërbim të gjetjeve sa më të zbatueshme dhe
efektive për realitetin e vendit tonë.
Skematikisht i gjithë proçesi i grumbullimit të të dhënave, përpunimit dhe analizimi të
tyre ka ndjekur hapat e mëposhtëm (Fig. 3.1).

Fig 3.1: Skema e procesit të grumbullimit, përpunimit dhe analizimit të të dhënave
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4. REZULTATET DHE DISKUTIMET
Ky kapitull nis me një analizë kërkimore sasiore dhe cilësoretë kuadrit ligjor dhe
politikave të arsimit, programeve dhe teksteve mësimore të Arsimit të Mesëm të Ulët në
klasat 1-9 (Objektivi 1 i studimit), në mënyrë që të kuptohet më mirë natyra e të dhënave.
Më pas kapitulli përmban analizën e rezultateve mbi rreth ndikimit të Edukimit Mjedisor
(Objektivi 2 i studimit) dhe analizën krahasimore për vende të ndryshme të rajonit ose më
gjerë (Objektivi 3 i studimit).

4.1 Edukimi Mjedisor në politikat dhe dokumentat zyrtarë
Politikat dhe dokumentat e arsimit në Shqipëri në përgjithësi përçojnë nevojën për
edukimin e brezave lidhur me mbrojtjen e mjedisit, si pjesë e rëndësishme strategjike e
edukimit dhe zhvillimit të vendit.
Këto politika pasqyrojnë në tendencat e tyre të zhvillimit, qëllime të rëndësishme që
lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe qëndrueshmërinë e brezave në planetin tonë. Ato
orientohen nga dy dokumenta bazë, sikundër janë Kushtetua e Shqipërisë dhe Strategjia
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI, 2014 - 2020).
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë(ndryshuar në vitin 2015) në përmbajtje të saj ka
dy nene në të cilat theksohet mbrojtjae mjedisit dhe zhvillimi i qëndrueshëm(Kushtetuta e
Republikës së Shqipërisë, 1998):

Neni 56
Kushdo ka të drejtë të informohet për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij.
Neni 59
Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim
të nismës dhe të përgjegjësisë private, synon:
d) një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe
të ardhshëm;
dh) shfrytëzimin racional të pyjeve, ujërave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore
mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm;
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2014 – 2020, ka si vizion të saj për
2020 krijimin e pasurisë dhe mirëqënies për një Shqipëri Evropiane. Nën frymën e
përkrahjes së parimit të zhvillimit të qendrueshëm, ky dokument përcakton prioritetet dhe
qëllimet strategjike për një rritje të fortë, të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin. Një
prej qëllimeve më të rëndësishme strategjike është edhe “Sigurimi i politikave mjedisore
efektive, duke minimizuar degradimin mjedisor dhe duke ruajtur burimet tona të
rinovueshme”.
Nën këtë qëllim strategjik, strategjia synon që kuadri i politikave për mbrojtjen e mjedisit
të jetë efektiv duke arritur disa objektiva si:integrimi i kuadrit ligjor mjedisor, ruajtja e
biodiversitetit dhe pyjeve, përmirësimi i cilësisë së ajrit, trajtimi i ujërave të zeza,
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mbështetja e bizneseve që përdorin burime të rinovueshme, nxitja e pjesëmarrjes së
publikut në mbrojtjen e mjedisit përmes edukimit dhe ndërgjegjësimit mjedisor etj.
Në vijim, politikat e arsimit në vend pasqyrojnë gjithashtu frymën e mbrojtjes së mjedisit
dhe zhvillimit të qëndrueshëm përmes Edukimit Mjedisor. Përmbledhtas, ato janë
analizuar dhe pasyruar në vijim:
Ligji Nr. 69/2012 “Për sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e
Shqipërisë”(i azhurnuar me: LigjinNr.56,datë28.05.2015).
Dokumenti me forcë “kushtetuese”, shumë të rëndësishme në të gjithë proçeset dhe
ecurinë e edukimit dhe formimit të nxënësve është përkatësisht Ligji Nr. 69/2012 “Për
sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, ku shprehimisht në nenet
e tij thuhet:
Neni 3
Qëllimi i sistemit arsimor parauniversitar
Sistemi arsimor parauniversitar ka për qëllim formimin e çdo individi, në mënyrë që të
përballojë sfidat e së ardhmes, të jetë i përgjegjshëm për familjen, shoqërinë e kombin dhe në
mënyrë të veçantë:
a) të njohë, të respektojë, të mbrojë identitetin kombëtar e të zhvillojë trashëgiminë dhe
diversitetin tonë kulturor;
b) të zhvillohet në aspektin etik, intelektual, fizik, social dhe estetik, të jetë i aftë të
mendojë në mënyrë të pavarur, kritike e krijuese, t’u përshtatet ndryshimeve, të ketë
vetëbesim e shpirt bashkëpunimi, të jetë i gatshëm të ofrojë ndihmesën e tij për
mirëqenien, përparimin, lirinë e demokracinë;
c) të ketë bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia, bashkëpunimi dhe respekti për të
tjerët janë vlerat më të larta njerëzore;
ç) të njohë dhe të respektojë traditat e popujve të tjerë;
d) të ndërgjegjësohet për të përmbushur përgjegjësitë e tij për mbrojtjen e mjedisit.
Neni 4
Kuadri rregullator dhe mbështetës i sistemit arsimor
Sistemi arsimor parauniversitar mbështetet në traditën e arsimit shqiptar, funksionon në
përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, legjislacionin shqiptar në fuqi dhe
zhvillohet sipas vlerave të përbashkëta të sistemeve arsimore bashkëkohore.
Neni 5
E drejta për arsimim
Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të huaj
dhe personave pa shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, orientimi
seksual, bindjet politike ose fetare, gjendja, ekonomike apo sociale, mosha, vendbanimi,
aftësia e kufizuar ose për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin shqiptar.
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Kjo do të thotë se arsimi garantohet për të gjithë dhe zhvillohet sipas vlerave të
përbashkëta
të sistemeve arsimore bashkëkohore dhe në të gjithë përbërësit e vet (strategjinë e saj,
standardet e të nxënit, programet mësimore, tekstet shkollore dhe në udhëzimet e fillim
vitit shkollor akademik të MAS-it etj.), duhet të përmbushë detyra të tilla siç është edhe
ndërgjegjësimi i individit për të përmbushur përgjegjësitë e tij për mbrojtjen e mjedisit.
Në interpretim të këtij ligjit, neni 3 (pika d) e ligjit krijon mjaftueshëm mundësi dhe
hapësira për tu fokusuar tek Edukimi për Zhvillimin e Qëndrueshëm, apo edhe vetëm në
Edukimin Mjedisor si pjesë të Edukimit të Qëndrueshëm.
Analiza e linjës së dokumentave ligjorë dhe të politikave në zbatim, paraqet se ka një
vijimësi të shprehur të qëndrimit të njëjtë edhe në dokumentat e mëparshëm, të cilët kanë
drejtuar zhvillimin e arsimit në Shqipëri. Për të kuptuar këtë kuadër historik kemi
shqyrtuar edhe disa prej tyre në vijim:
Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2009-2013
“Strategjia kombëtare e arsimit parauniversitar 2009-2013” (SAPU) përbën bazën e një
Plani Veprimi me detyra të programuara për zbatim deri në vitin 2013. Një ndër këto
veprime është edhe zgjedhja e lëndëve nga nxënësit, dhe zhvillimi i lëndëve të integruara
si zhvillime të brendëshme dhe kërkesa të afrimit me Komunitetin Evropian.
Në “Strategjinë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar” theksohet se “është i
domosdoshëm konceptimi dhe zhvillimi i një modeli kurrikular të orjentuar nga
kërkesa dhe i fokusuar në njohuritë dhe aftësitë e mjaftueshme për qytetarët aktivë
të një shoqërie demokratike të bazuar në ekonominë e tregut. Realizimi i kësaj
kërkese dikton kalimin nga metoda ekzistuese “Kurrikula me bazë lëndësh” në
“Kurrikulën e bazuar në rezultatet e të nxënit”, sipas së cilës hapen zgjedhje për
lëndë të reja dhe / ose integrimin e lëndëve”.
Kjo do të thotë që u ështëhapur mundësia e futjes së lëndëve me zgjedhje të lirë dhe të
detyruar në të cilat zënë vend edhe tema të Edukimit Mjedisor, ndonëse në përqindje të
ulët. Gjithashtu nënvizohet që Edukimi Mjedisor të realizohet përmes një grupi lëndësh
me të cilat ka lidhje të ngushtë. Kjo njihet si forma kroskurrikulare apo ndërlëndore.
Në SAPU 2009-2013 shkruhet se “Arsimi për të gjithë, nuk do të thotë se çdo
njeri studion të njëjtat lëndë në të njëtën mënyrë. Sistemi arsimor duhet të
ndërtohet në mënyrë të tillë, që t’i pajisë nxënësit në nivelet e ulëta me njohuri
bazë si shkrim e këndim, matematikë dhe aftësi bazë në teknologjinë e
informacionit dhe komunikimit. Ndërsa nxënësit kalojnë në nivele më të larta,
kurrikula duhet të jetë më elastike dhe t’u ofrojë atyre bllok-lëndësh, si lëndë me
zgjedhje.Kjo mënyrë rrit shkallën e specializimit, bazuar në zgjedhjen e lëndëve
dhe njëkohësisht redukton nevojën për t’u ofruar nxënësve të gjitha lëndët.
Nëpërmjet zgjedhjes kurrikulare, lidhur me numrin dhe llojet e bllok-lëndëve,
shkolla fiton autonomi për të vendosur se çfarë kombinimesh lëndësh do t’u
ofrohet nxënësve në shkollën e mesme. Përveç kësaj, futja e shumë lëndëve të reja
për mjedisin, biznesin, multimedian, komunikimin etj.kërkon që hartuesit e
kurrikulave të jenë të guximshëm dhe të rishikojnë lëndët që mund t’u ofrohen
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nxënësve dhe /ose zgjedhjet e lëndëve të integruara, për të formuar lëndën më
gjithëpërfshirëse edhe në arsimin bazë”.
Shqyrtimi në këndvështrimin e objektivave të këtij studimi, tregon se, ai nuk reflekton
dhe nuk ndihmon në përmbushjen e ndërgjegjësimit të individit dhe nuk e nxit të
ndërmarrë përgjegjësitë e tij për mbrojtjen e mjedisit që në arsimin bazë (klasat I -IX).
Kurrikula e Arsimit Parauniversitar 2014-2015
Edukimi Mjedisor në arsimin parauniversitar në Shqipëri, është i përfshirë dhë zbatohet
përmes qëllimeve, objektivave të përcaktuara dhe udhëzimeve të shprehura qartësisht në
kurrikulën zyrtare, e cila orienton veprimin edukativ në sistemin arsimor. Përmendim
këtu:
“Qëllimi i parë i edukimit mjedisor është të ndihmojë nxënësit të realizojnë një stil
jetësor në konsensus me mjedisin. Në këtë rrugë të re gjeneratat e reja do të jenë
të aftë të parandalojnë krizat mjedisore nga thellimi i mëtejshëm. Duke mbrojtur
natyrën dhe nxitur qëndrueshmërinë e natyrës së gjallë dhe shoqërisë, nxënësit do
të jenë të ndjeshëm ndaj problemeve mjedisore në vend dhe do të shënojnë
ndryshime cilësore në mjedisin e tyre, ata do të ruajnë vlerat e tyre natyrore dhe
ato të bëra nga dora e njeriut përmes ushtrimit të të drejtave civile dhe
detyrimeve në lidhje me mjedisin. Nxënësit duhet të zhvillojnë një vizion pozitiv
dhe të interesimit për të ardhmen, çka do të jetë nxitje për stilet jetësore në
harmoni me mjedisin dhe një qëndrim pozitiv ndaj tij...”
Pra kurrikula i sheh studimet për mjedisin si elementë të rëndësishëm të studimit në
shkollë, për të gjitha lëndët.
1) Standardet e të nxënit
Në “Standardet e të nxënit” nënvizohet se:
“Kur flasim për standard për nxënësin kemi parasysh njohuritë, shprehitë,
shkathtësitë dhe qëndrimet të cilat ai duhet të zotërojë në nivele të ndryshme
shkollimi. Në zgjedhjen e njohurive standarde kemi bërë kujdes që ato:
-të jenë në funksion të realizimit të qëllimeve kombëtare të arsimit;
-të burojnë nga kurrikula kombëtare….”
E analizuzar në këndvështrimin e objektivave të këtij studimi, ky përcaktim tregon se
standardi lë hapësirë të mjaftueshme për të trajtuar të gjitha prirjet dhe tendencat globale,
midis tyre edhe çështjet që lidhen me Edukimin Mjedisor. Analizimi i Standardeve të të
nxënit për arsimin e detyruar tregon se janë planifikuar linjat e fushave, dhe në linjat e
lëndëve, objektiva për zhvillimin e edukimit mjedisor të tilla si:
o Fusha e matematikës/ linja proçeset matematike;
o Fusha e shkencave natyrore/ linja shkenca dhe zhvillimi i qëndrueshëm,
ndërvarësia, sistemet fizike dhe humane;
o Fusha e shkencave shoqërore/linja njerëz, vende, mjedise,lidhjet globale,
idealet dhe praktikat njerëzore, ndërveprimi njeri mjedis;
o Fusha teknlogji/linja mirëmbajtja e mjedisit shtëpiak dhe kopshtit, etj.
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2) Standardet e teksteve shkollore
Aktualisht, ekziston ‘Standardi i teksteve shkollore” i miratuar nga MAS në 2014. Ky
është një dokument zyrtar, me vlerën e një standardi kombëtar/global i detyruar të lidhet
me politikat e mjedisit gjatë hartimit të teksteve shkollore. Në standardin 12: “Lidhja me
çështje të tjera pedagogjike të rëndësishme” shkruhet se qëllimet janë:
Teksti shkollor, me sa mundet, të plotësojë kërkesat e fushave që janë me rëndësi
të madhe edukative: edukimi për ruajtjen e mjedisit, edukimi shëndetësor.
Në disa tekste shkollore (libra leximi, tekstet e lëndëve “Edukatë”, “Gjeografi”,
“Biologji”, “Sociologji” etj.), kjo ndihmesë të jepet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Por, dhe
tekstet shkollore të lëndëve të tjera, të kontribuojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të
tërthortë, për këto qëllime, qoftë nëpërmjet zgjedhjes së shkrimeve dhe të shembujve të
përshtatshëm, aponëpërmjet situatave të përshtatshme (pyetjeve, detyrave apo
sugjerimeve për diskutime.
3) Altertekst 2012
“Altertekst 2012” është përdorur si një paketë informuese e përvitshme, si mbështetje e
VKM Nr.107 datë 10.02. 2010 “Për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e
teksteve shkollore të sistemit arsimor parauniversitar”, i ndryshuar me Vendimin Nr. 212
datë 16.03.2011 dhe të Urdhrit Nr. 82 datë 09.02.2010 “Për ngritjen dhe funksionimit të
Komisionit për miratimine teksteve shkollore” të MASH-it, i cili shërbente si vlerësues i
një teksti shkollor.
Në asnjë nga udhëzimet e saj për autorët e teksteve, nuk kërkohet zbatimi i objektivave të
Edukimit Mjedisor në tekstet shkollore.
4) Udhëzimet e MAS-it për fillimin e vitit shkollor në vitet 2010 – 2016
Nga analizimi i zbatimit të kurrikulës me zgjedhje (Veprimtari jashtëkurrikulare dhe
lëndë me zgjedhje) në klasat I - IX rezulton se: Në Udhëzimin e MASH-it, Nr. 3, datë
04.08.2011 “Për vitin shkollor 2011-2012 në sistemin arsimor parauniversitar” në kreun
V, shkruhet se:
DAR/ZA-të të marrin masa për mbulimin me çdo kusht me gjuhë të huaj të
shkollave të arsimit bazë që drejtoritë e shkollave të mos krijojnë pengesa për
vazhdimësinë e gjuhës së huaj të parë të nisur në klasën III ose VI deri në
përfundim të arsimit të mesëm dhe të gjuhës së huaj të dytë e nisur në klasën e VI.
Gjithashtu në këto udhëzime, jepet tabela e planeve mësimore, në të cilën nuk
parashikohet realizimi i një gjuhe të dytë, kështu që automatikisht këto orë u
zëvëndësuan, me ose pa dëshirën e nxënësit, siç shkruhet në kurrikulën e arsimit
parauniversitar, me lëndën gjuhë e huaj e dytë, nga klasa VI-IX.
Në Udhëzimin Nr. 46, datë 23.08.2013, “Për vitin shkollor 2013-2014 në sistemin
arsimor parauniversitar”, në kreun IV shkruhet se DAR/ZA-të të udhëzojnë shkollat e
arsimit fillor (1-5) që të trajtojnë problemet mjedisore në orën e lirë dhe të shfrytëzojnë
paketën didaktike të edukimit mjedisor (duke ju referuar materialeve të përgatitura në
kuadër të projektit CLEEN “Iniciativa të edukimit mjedisor me në qendër fëmijën”).
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Një vit më pas, në Udhëzimin Nr. 23, datë 08.08.2014, “Për vitin shkollor 2014-2015 në
sistemin arsimor parauniversitar” në kreun I, tek tabela e planit mësimor të klasave I- IX
veprimtaria jashtëkurrikulare e lëndëve me zgjedhje rezulton vetëm 1 orë në klasat IV, V,
VI pasi ju dha lëndës së edukimit fizik kjo orë nga klasa e I - IX. Aktualisht, në vitin
shkollor 2014-2015, kurrikula me zgjedhje në klasat 1-9 rezulton vetëm 1 orë në klasën
IV-rt dhe të V-të.
Kurrikula me zgjedhje vlerësohet si një mundësi e mirë, e cila mund të përdoret për
shtrirjen e Edukimit Mjedisor në shkollë. Dinamika e problemeve mjedisore në të gjithë
nivelet: vendor, kombëtar dhe global sjell informacion të ri dhe të rinovuar brenda
periudhave shumë të shkurtra kohore. Më tej, tipologjia e veprimtarive që mund të
kryhen nga nxënësit dhe mësuesit është e ndryshme në rajone të ndryshme gjeografike
(zonë bregdetare, malore, etj), është e larmishme në varësi të problematikave mjedisore
që ndeshen dhe të mjeteve metodike që mund të përdoren nga mësuesi. Së fundi nëse këtë
edukim e shohim si një pjesë të edukimit të përgjithshëm, shtrirja e parimeve të tij mund
të bëhet me lehtësi edhe në aspektet e tjera të edukimit, social, shëndetësor, ekonomik,
etj. Për këtë arsye kurrikula me zgjedhje lejon më shumë frymëmarrje për këtë lloj
specific edukimi.
Në arsimin parauniversitar, për vitin shkollor 2014-2015, vetëm në klasën e IVdhe të
Vtëka një orë në javë, për të cilën mësuesit përgatitin vetë planin e veprimtarive
jashtëkurrikulare me tema të tilla përkatësisht: edukimi i të drejtave, Edukimi Mjedisor,
edukimi për paqe dhe tolerancë, ushqimi i shëndetshëm etj., por përgjithësisht tematika
është orientuar nga DAR/ZA përkatëse deri në vitin shkollor 2012-2013. Në klasat VI IX, kjo lëndë me zgjedhje është gjuha e huaj e dytë, e përcaktuar nga nevojat e burimeve
njerëzore të shkollës ose nga ndonjë marrëveshje ndërinstitucionale e realizuar në këto dy
vitet e fundit shkollore.
Në këto udhëzime të MASH-it deri në vitin 2015, dhe të MAS-it në vazhdim, të bie në sy
mungesa e veprimtarive për kujdesin ndaj mjedisit në kapitullin e udhëzimeve për
veprimtaritë shkollore dhe jashtëshkollore në arsimin parauniversitar. Siç u paraqit,
dokumenta të rëndësishëm si “Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2009 –
2013”, “Altertekst 2012” dhe “Udhëzimet e MAS-it për fillimin e vitit shkollor në vitet
2010 – 2014” nuk nxisin për zbatim të objektivave të edukimit mjedisor në sistemin
arsimor.
Megjithëse mjedisi gjendet i referuar apo si një pjesë integrale e gjithë kuadrit ligjor dhe
të politikave, edukimi për mjedisin paraqitet në shumë prej tyre si element plotësues. Për
më tej, këto dokumenta bazë nuk e përmbajnë Edukimin Mjedisor si një element të
zbërthyer nga parimet më të përgjithshme (referuar dokumentave kryesore si Kushtetuta
dhe ligjet bazë) deri në objektivat specifike (referuar kuadrit nënligjor përfshirë rregullore
dhe udhëzime). Pra nuk gjendet një lidhje zinxhir ndërmjet dokumentave të një niveli më
të lartë dhe atyrë që lidhet me zbatimin (sikundër duhet të ishte e logjikshme) që të
përcaktojnë dhe drejtojnë në objektivat dhe realizimet e zhvillimit të Edukimit Mjedisor
në sistemin arsimor.
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Detyrimet që Qeveria Shqiptare ka ndërmmarrë në kuadër të zhvillimeve globale si pjesë
të nismave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara siç janë Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm 2030 dhe Zvogëlimi i shkarkimeve të karbonit (Marrveshja e Parisit, 2015), të
cilat përmbajnë objektiva të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të lidhur më edukimin.
Kuptohet se përkthimi i këtyre detyrimeve në dokumentat kombëtarë për arsimin do të
vendosë Edukimin për Zhvillimin e Qëndrueshëm në një prespektivë të qartë për të
ardhmen, të paktën deri në vitin 2030.

4.2 Edukimi Mjedisor në programet lëndore të Arsimit Fillor dhe të Mesëm
të Ulët
Elementët që lidhen me përmbajtjen e nxënies dhe të formimit kodifikohen në programet
arsimore sipas udhëzimeve që saktësohen në nivelin e kurrikulës. Vendosja e objektivave
të qartë të Edukimit Mjedisor si pjesë të programeve lëndore, e vlerësojmë një kusht
minimal të domosdoshëm, por jo të mjaftueshëm për Edukimin Mjedisor.
Për realizimin e Objektivave të këtij studimi, programet janë parë me fokusin se sa ato
kanë përqafuar në shpërndarjen e orëve mësimore, objektivat e Edukimit Mjedisor.
Analiza e detajuar e programeve lëndore e realizuar për secilën lëndë të klasave I–
IXjepet në mënyrë të përmbledhur ne tabelat më poshtë :
Tab 4.1. Plani mësimor i Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ulët për vitin 2014-2015

Nr

LËNDËT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Gjuhë amtare (Gjuhë shqipe)
Gjuhë e huaj
Matematikë
Dituri natyre
Fizikë
Kimi
Biologji dhe edukim shëndetësor
Vendlindje
Histori
Gjeografi
Edukatë shoqërore
Edukim figurativ
Edukim muzikor
Aftësim teknologjik
Edukim fizik
Informatikë
Vjk e lëndë me zgjedhje
Shuma (orë/javë)
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KLASAT
1
2
3
8
8
6
2
5
5
5
2

4
5
2
4
3

5
5
2
4
2

6
5
2
4

7
5
2
4

8
5
3
4

9
5
3
4

1

2
1
2

2
1
2

2
2
2

2
2
1
1
2
1
2
1
1
29

2
2
1
1
2

2
2
1

2
1
1
29

2
1
1
29

2
2
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

2
2
1
1
2
1
2

1
20

1
20

1
22

2
23

2
23

2
27

2
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Tab. 4.2: Pasqyra e përfshirjes së objektivave të Edukimit Mjedisor në programet lëndore

Lënda

Klasa I
Aftësim teknologjik
Edukata shoqërore
Edukim muzikor
Edukim figurativ

Nuk
përfshihen
objektivat
e EM

+

-

Subtotal
Klasa III
Aftësim teknologjik
Dituri natyre
Edukim muzikor
Edukim figurativ
Edukim fizik
Edukim qytetar
Gjuha shqipe
Matematika
Subtotal
Klasa IV
Aftësim teknologjik
Dituri natyre
Edukim muzikor

2
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Preken
tërthorazi Shënime shtesë
objektivat
e EM

+
+

Edukim fizik
Gjuha shqipe dhe
letërsia
Matematika
Subtotal
Klasa II
Aftësim teknologjik
Edukata shoqërore
Edukim muzikor
Edukim figurativ
Edukim fizik
Gjuha shqipe
Matematika

Edukim figurativ
Edukim fizik dhe
sporte
Edukatë shoqërore
Gjuha shqipe
Historia
Matematika
Subtotal
Klasa V

Përfshihen
objektivat
e EM

4

2

Objektivi: Të dallojë atë që është artistike në
arkitekturën e mjedisit, si: në shtëpitë e
banimit, këndin e lojërave, lagje etj

1

+
+
+
+
+

2

Elementi empirik paraqitet si një element i
rëndësishëm i zhvillimit të objektivave të
Edukimit Mjedisor, por kjo kuptohet për
trajtim varet nga këndvështimi i autorit të
tekstit dhe mësuesi/es të klasës.

3

+
+
+
+
+
2

5

+
1

Elementi empirik

+

Vetëm në aspektet kros-kurrikulare theksohet
se gjatë zbatimit të tij një vëmendje e veçantë
duhet t’i kushtohet çështjeve të mjedisit,
ruajtjes dhe mbrojtjes së tij

+
+

+
+
+
+
+
-

5

+
4
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Aftësim teknologjik
Dituri natyre
Edukim muzikor

Edukim figurativ
Edukim fizik dhe
sporte
Edukatë shoqërore

+
+
+

+
+

Gjuha shqipe
Matematika
Vendlindja
Subtotal
Klasa VI
Aftësim teknologjik
Biologji dhe edukim
shëndetsor
Edukim muzikor
Edukim figurativ
Edukim fizik

+

Subtotal
Klasa VII
Aftësim teknologjik
Biologji dhe edukim
shëndetsor
Edukim muzikor
Edukim figurativ
Edukim fizik

2

+
3

+
+
+
+

Lidhjet ndërlëndore me jetën e mjedisin
Elementë të edukimit mjedisor duken në
nënlinjën 4: Higjena e ushtrimeve fizike
Elementë të edukimit mjedisor duken në
linjën: Individët, grupet, institucionet

+
+
+

5

3

Rëndësi e veçantë i kushtohet problemave,
llojshmërisë së strategjive për zgjidhjen e tyre
dhe veshjes me informacion nga jeta reale dhe
mjedisi rrethues

4

+
+

+
+

Fizika
Gjeografia
Gjuhë angleze
Gjuhë shqipe
Historia
Kimia
Matematika
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4

-

Edukata shoqërore

Subtotal
Klasa VIII
Biologji dhe edukim

Në rubrikën lidhja ndërlëndore, nxit nxënësit
të përfshihen në projekte mjedisore
Rubrika e integrimit përfshin çështjet
mjedisore

-

Edukata shoqërore
Fizika
Gjeografia
Gjuhë angleze
Gjuhë shqipe
Historia
Matematika

Vetëm në aspektet kros-kurrikulare gjatë
zbatimit të tij një vemendje e veçantë duhet t’i
kushtohet: çështjeve të mjedisit, ndotjes dhe
mbrojtjes së tij.

Elementë të edukimit mjedisor duken në
nënlinjën 4: Higjena e ushtrimeve fizike
Elementë të edukimit mjedisor duken vetëm
ne linjën 6: Idealet dhe praktikat e qytetarisë

+
+
+
+
+

-

6

Rëndësi e veçantë duhet ti kushtohet
problemave, llojshmërisë së strategjive për
zgjidhjen e tyre dhe veshjes me informacion
nga jeta reale dhe mjedisi rrethues

3

+
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shëndetsor
Edukim muzikor
Edukim figurativ
Edukim fizik
Edukata shoqërore
Fizika
Gjeografia
Gjuhë angleze
Gjuhë shqipe
Historia

+
+
+
+

Informatika
Kimia
Matematika
Subtotal
Klasa IX
Biologji dhe edukim
shëndetsor
Edukim muzikor
Edukim fizik
Edukata shoqërore
Fizika
Gjeografia
Gjuhë angleze

-

Gjuhë shqipe
Historia
Informatika
Kimia
Matematika
Subtotal

8

3

1

TOTAL

30

34

22

Tematika 10 lidhet me edukimin mjedisor,
specifikisht në objektivin: Të përdorin me
përpikmëri terminologjinë e ngjarjeve dhe të
zhvillimeve më të rëndësishme si: ndërvarësi
ekonomike botërore, globalizim, ngrohje
globale, efekti serrë etj. Gjithashtu EM
shikohet në integrimin lëndor.

+
7

5

1

+
+
+

Integrimi lëndor dhe edukimi mjedisor është
specifikish i përshkruar në programim
mësimor të përgatitur nga IKT

+

Një vështrim i përgjithshëm i analizës së programeve lëndore tregon se ka një shtrirje jo
lineare të përfshirjes së objektivave të Edukimit Mjedisor në këto programe lëndore.
Analiza e detajuar tregon se objektivat e Edukimit Mjedisor janë të përfshira në mënyrë
të drejtpërdrejtë në programet e klasave III dheIV dhe klasave VII dheVIIItë.
Ndërkohë, programet lëndore të cilat nuk përfshijnë objektivat e Edukimit Mjedisor, kanë
tendencë rritjeje nga klasat më të ulëta në ato më të larta, duke përjashtuar klasën e IVrt
dhe VIItë, ku të gjitha lëndët kanë të përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë
objektivat e Edukimit Mjedisor. Figura në vijim paraqet skematikisht këto tendencat e
vërejtura (Figura 4.1)
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9
8
7
6
5

nuk perfshihen
objektivat e EM

4

perfshihen

3
preken terthorazi

2
1
0
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX
Klasat

Fig 4. 1:Përfshirja e objektivave të Edukimit Mjedisor në programet lëndore

Nga shqyrtimi i 86 programeve lëndore të arsimit bazë, 30 prej tyre (ose 34.9% e totalit të
programeve lëndore) nuk i përfshijnë objektivat e Edukimit Mjedisor, 34 programe (ose
39.5% e totalit) përfshijnë në mënyrë të drejtpërdrejtë objektiva të Edukimit Mjedisor,
dhe 22 programe (ose 25.6% të totalit) nuk i kanë në fokus të veçantë, por i përfshijnë ato
në mëyrë të tërthortë si psh: përmes objektivave të vetëm në linjat apo nënlinjat e temave,
në vetë synimet e tematikave të trajtuara, në integrimin lëndor apo elementët ndërlëndorë,
në orientimet e orëve të hapura, një koncepti mjedisor të vetëm në frymën e programit etj.
Bazuar në analizën e detajuar të programeve lëndore është e rëndësishme të thuhet se më
shumë se dy të tretat e programeve lëndore (66 programe apo 76% të totalit), në mënyrë
të drejtpërdrejtë apo dhe të tërthortë, përfshijnë objektivat dhe koncepte të Edukimit
Mjedisor, duke zbatuar orientimet ligjore dhe të politikave të tjera arsimore në vend.
Shqyrtimi në përmbajtje të çdo programi lëndor nxjerr në pah mungesën e një linje të
qartë të Edukimit Mjedisor qoftë brenda klasës, ciklit apo për të gjithë Arsimin e Mesëm
të Ulët. Mungesa e një objektivi qartësisht të shprehur se si do të plotësohet ky lloj
edukimi te nxënësi nga Klasa parashkollore deri në fund të Ciklit të Mesëm të Ulët,
reflektohet në përqindjen e lartë të programeve lëndore të cilat nuk e përmbajnë apo i
kanë në mënyrë të tërthortë objektivat e Edukimit Mjedisor.
Në përfundim të diskutimeve për këtë çështje, ndonëse vlerësojmë së të gjithë lëndët
duhet të kenë të përfshirë objektiva të Edukimit Mjedisor, vërehet se ato mungojnë edhe
në disa prej tyre që janë natyralisht më afërt trajtimit të koncepteve mjedisore si p.sh.
Edukata shoqërore KlasaIX apo Aftësimi teknologjik (në disa klasa). Mungesa e
përfshirjes apo përfshirja e tërthortë në programet lëndore brënda klasës nxit krijimin e
stereotipeve të gabuara që Edukimi Mjedisor duhet të jetë në vëmendjen e vetëm disa
lëndëve si Biologjia, Gjeografia apo Vendlindja.
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4.3 Edukimi Mjedisor në tekstet shkollore
Analizimi i 86 teksteve shkollore të sistemit Arsimor të Mesëm të Ulët të përzgjedhur për
çdo lëndë sipas metodikës së përshkruar në Kapitullin 3, ka nxjerrë një sërë të dhënash që
na ndihmojnë për të vlerësuar se deri në çfarë mase përfaqësohen konceptet mjedisore në
secilin prej teksteve mësimore.
Shqyrtimi i trajtimit të përmbajtjes së teksteve mësimore nxjerr në pak një larmishmëri
koncpetesh të trajtuara sipas grup temave mjedisore (Tabela nr. 4.3).
Tab 4.3 Zbërthimi i koncepteve mjedisore në tekstet shkollorë të Arsimit të Mesëm të Ulët

AKTIVITETET
NJERËZORE

PRESIONET E
NDRYSHME

GJENDJA
MJEDISORE

TEMA
MJEDISORE
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KONCEPTI
MJEDISOR
Ajri

ZBERTHIMI I KONCEPTIT MJEDISOR

Ujrat e ëmbla dhe
Detet

Uji, ndotja e ujit, mbrojtja dhe kursimi i tij, rëndësia e ujit, kriza globale e
ujit, burimet e ndotjes, ujërave të zeza, detet dhe oqeanet

Toka dhe
Peisazhet

Rëndësia e Tokës në prodhimin e biomasës, toka si stabilizues natyror, ndotja
e tokës, mbrojtja e tokës, degradimi, erozioni, acidifikimi, ndotja,kripëzimi
dhe ngjeshja e tokës, erozioni, fragmentimi i tokës

Natyra dhe jeta e
kafshëve

Biodiversiteti, mbrojtja e shumëllojshmërisë gjenetike tëorganizmave,
zhdukja dhe shfaqja e llojeve një proçesnatyror, evolucioni natyror, ndikimi i
njeriut, faktorët ekologjikë dhe përshtatja e llojeve, humbja e vendbanimeve
natyrore, mbipopullim dhe mbishfrytëzim të burimevenatyrore, llojeve
jovendase

Mjedisi urban

Ndikimi i urbanizimit në zhdukjen e florës dhe faunës, mjedisi urban,njohja
dhe mbrojtja e vlerave të trashigimisënatyrore, armiqtë biologjikë

Popullsia,
shfrytëzimi i
burimeve natyrore

Ndikimi i urbanizimit mbi kërkesën për hapsirë dhe burime natyrore

Mbetjet (dhe
riciklimi)

Ndotja nga mbetjet,cikli i jetës së materialeve, menaxhimiimbetjeve,
mbetjetoksike, organike, radioaktive,riciklimi, ndarja, kompostimi, djegja,
paketimidhe depozitimi i mbetjeve

Zhurma dhe
rrezatimi

Ndotja nga zhurmat

Kimikatet dhe
OMGJ

Ndotja nga kimikatet, organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ)

Energjia

Burimet energjitike të ripërtëritshme, shfrytëzimi i energjisë, kursimi i
energjisë, materiale termoizoluese, llampa që kursejnë energji

Industria

Industria e "gjelbërt", novacioni i gjelbërt, sipërmarrjete gjelbërta, ekonomia e
gjelbërt, teknologjitëe pastra mjedisore

Transporti

Makinat ekologjike të së ardhmes , makinat hibride, imitimi i natyrës nga
teknologjia, biçikleta si mjet transporti i pastër

Cilësia e ajrit, substanca të dëmshme, ndotja e ajrit nga smogu, ndotja nga
djegja e karburanteve fosile, ndotja nga shkarkimet organike të avullueshme,
proçeset vetërregulluese të Atmosferës, gazet ndotëse në shtresat e
Atmosferës, transformime të pakthyeshme në atmosferë
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Bujqësia
Pylltaria

Gjurma ekologjike, defiçiti ekologjik, kapaciteti biologjik, prerja e paligjshme
e pyjeve, rëndësia e pyjeve për jetën dhe biodiversitetin

Turizmi

Ndikimet nga turizmi, turizëm miqësor me natyrën, agro – turizmi, turizmi
masiv, turizëm i qëndrueshëm

Ndotja e mjedisit

Ndotja e ajrit, ujit dhe e tokës

Ndryshimet
klimatike

Ndryshime klimatike dhe ndryshimet e përbërjes sëatmosferës, efekti serë,
gazet serë

Shterimi
stratosferik i ozonit

Gazet ozon holluese,ndikimi i ozonit, dëmtimi i shtresës së tij, acidifikimi

Humbja e
biodiversitetit

Ekoetiketa, defiçiti ekologjik, kapaciteti biologjik, zhdukja natyrore e llojeve

Nga të dhënat e analizës vërehet se vetëm 11 tekste mësimore (Tabela 4.4), trajtojnë
koncepte mjedisore brenda objektivave të Edukimit Mjedisor me tema mësimore të cilat
kanë koefiçientin 1 sipas metodikës (Kap.3 pika 3.4.2), duke përfaqësuar kështu vetëm
12.8% të të gjitha teksteve.
Për çdo lëndë, secili prej teksteve ka shpërndarje të ndryshme të orëve përgjatë klasave
nga I deri në IX. Nga krahasimi i orëve mësimore dhe i temave mësimorë ku trajtohen
koncepte mjedisore vihet se që nuk kan një përpjestim të drejtë midis tyre. Kjo
shpërndarje jepet e detajuar në tabelën 4.4 dhe pasqyrohet vizualisht sipas figurës4.2.
Më tej të dhënat e grumbullura tregojnë se tekstet shkollore përdorin një numër të madh
ilustrimesh me karakter natyror dhe mjedisor, të pa shoqëruar me informacion teorik apo
ushtrime dhe detyra që lidhen me temën mësimore.
Tab. 4.4: Shpërndarja e temave mjedisore sipas orëve mësimore në tekstet të veçanta

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lënda
Gjuhë shqipe
Matematika
Edukatë Shoqërore
Dituri Natyre
Aftësim teknologjik
EdukimMuzikor
Gjuhë Angleze
Historia
Biologjia
Gjeografia
Kimia
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Nr. orëve mësimore
1820
1365
315
245
245
455
350
315
280
280
140

Numri i temave me
koncepte mjedisore
71
1
32
56
14
2
26
3
36
34
1

%
4%
0%
10%
23%
6%
0%
7%
1%
13%
12%
1%

Page 53

Lendet nga I-IX

Hartimi dhe Përfshirja e Standarteve të Edukimit Mjedisor në Sistemin Arsimor Shqiptar

Kimia
Gjeografia
Biologjia
Historia
Gj. Angleze
Ed. Muzikor
Aftesim teknologjik
Dituri Natyre
Ed. Shoqerore
Matematika
Gjuhe shqipe
0%

5%

10%

15%

20%

25%

% e temave mjedisore
Fig. 4.2:Përfshirja e koncepteve mjedisore (në %) në tekstet mësimore klasa 1- 9

Në sistemin arsimor bazë zhvillohen në total 5,810 orë mësimore, prej të cilave vetëm 5%
(276 orë) trajtojnë koncepte mjedisore. Pavarësisht që lënda Gjuha Shqipe është teksti që
ka numrin më të lartë të orëve me koncepte mjedisore të trajtuara (71), në krahasim me
totalin e orëve që kjo lëndë zë në programin mësimor të viteve nga klasa I– IX, orët me
përmbajte të koncepteve mjedisore zënë vetëm 4%.
Lënda që trajton më shumë koncepte mjedisore është Dituria e Natyrës (23% e totalit të
orëve) dhe ndiqet nga Biologjia (13% e totalit të orëve), Gjeografia (12% e totalit të
orëve) dhe Edukata Shoqërore (10%).
Pritet që Kimia të jetë një lëndë e rëndësishme në këndvështrimin e trajtimit të
koncepteve mjedisore, por këto koncepte trajtohen vetëm në 1% të totalit të orëve.
Pavarësisht këtij rezultati, shqyrtimi i teksteve të Kimisë tregon se nuk mungon fryma
mjedisore në trajtimin e çështjeve që lidhen me ndotjen, kimikatet dhe kujdesin ndaj tyre,
etj. Rezultati i ulët (prej 1%) rrjedh prej përcaktimit metodik që një temë mësimore të
quhet me objektiv mësimor. Në rastin e temave mësimore të Kimisë një pjesë e madhe e
tyre trajtohet në formë jo të plotë, pra vërehen mungesa në përmbajtje, aparat didaktik
apo ilustrime.
Lëndët që nuk trajtojnë thuajse aspak tema mjedisore në orët e tyre janë Matematika,
Edukimi Fizik dhe ai Muzikor.
Analizimi i temave mjedisore sipas klasave (viteve shkollore) dhe sipas teksteve
shkollore, nxjerr në pah një seri të dhënash me shpërndarje interesante. Në total janë
gjetur 272 tema mësimore në 9 vitet deri në fund të Ciklit të Arsimit të Mesëm të Ulët, të
shtrira në përmbajtjen e 11 teksteve mësimore. Sikundërse vërehet nga Tab. 4.5, nxënësit
e marrin sasinë më të madhe të informacionit mjedisor përmes trajtimit të koncepteve
mjedisore në klasën e VItë (55 tema mësimore me koncepte mjedisore), dhe vijon më pas
në klasën e IVrt (42 tema mësimore), klasa e VIIItë (36 tema mësimore), klasa e IIItë dhe
e Vtë me 32 tema mësimore dhe kështu me rradhë.
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Në klasën e parë ata marrin sasinë më të vogël të informacionit mjedisor me vetëm 6
tema mjedisore.
Tab. 4.5: Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore

Nr.

Tema mjedisore
Klasa:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Totali

Gjendja mjedisore

1

13

15

19

21

26

7

12

14

128

Presionet e ndryshme

1

2

12

2

10

2

29

Aktiviteti njerëzor

4

1
2
3
4

7

Problemet mjedisore
Numri total

6

20

10

19

1

7

15

4

1

68

7

4

8

10

5

10

3

47

32

42

32

55

29

36

20

272

Fig.4.3:Trajtimi i temave mjedisore sipas klasave

Midis klasës së V –IXtënxënësit i prekin të gjitha temat mjedisore përmes zbërthimit të
koncepteve të ndryshme mjedisore në orët e tyre mësimore. Ndërsa në klasat I - IVrt
trajtohen zakonisht dy, rrallë tre prej tyre, dhe në sasi orësh më të pakët.
Nga figura dhe tabela vërejmë se tema mjedisore më e trajtuar është Gjendja e mjedisit
(128 herë), më pas vijon Aktiviteti njerëzor (68 herë), Problemet mjedisore (47 herë) dhe
Presionet e ndryshme (29 herë). Këto të dhëna pasqyrohen në Figurën4.4.
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Fig.4.4:Temat më të trajtuara mjedisore në tekstet shkollore të Arsimit të Mesëm të Ulët

Nga shqyrtimi i teksteve mësimorë vihet re trajtimi i temave me karakter mjedisore,
brenda së cilave zbërthehen koncpetet mjedisore që mbulojnë të gjitha klasat e Arsimit të
Mesëm të Ulët. Gjykojmë se shpërndarja jo e përpjeshme ndërmjet lëndëve dhe klasave
ndikon në shkallën e përmbushjes së objektivave të Edukimit Mjedisor në fund të ciklit të
Arsimit të Mesën të Ulët si dhe në thellimin gradual të dijeve për secilin koncept
mjedisor nga njëra klasë në tjetrën apo nga njëri cikël në tjetrin.
Për më tej, analiza e përmbajtjes së teksteve nxjerr në pah mungesën e një drejtimi të
qartë për Edukimin Mjedisor prej grupeve hartues të programeve lëndore. Mos përfshirja
e koncepteve mjedisore në programet lëndore, ndikon në përfshirjen e këtyre koncepteve
dhe në shkallën e trajtimit të tyre prej autorëve.

4.4 Analiza krahasimore e trajtimit të Edukimit Mjedisor në Shqipëri dhe
rajon
Pasqyrimi i një analize krahasimore për përfshirjen e Edukimit Mjedisor në sistemin
arsimor të disa vendeve të rajonit dhe Evropës ndihmon të vërehen tendenca dhe modele
të ndryshme. Shumë shtete të rajonit janë munduar që në forma dhe dokumente të
ndryshme, të fusin koncepte mjedisore duke synuar që njohja e këtij edukimi të jetë më
gjithëpërfshirëse. Analiza krahasimore që do të paraqesim më poshtë tregon se ato e
trajtojnë Edukimin Mjedisor kryesisht në formën ndërlëndore dhe kanë zhvilluar politika
stimuluese për përfshirjen e komunitetit në hartimin e teksteve në përgjithësi, e në veçanti
në tekstet që përdoren si material burimor për EdukiminMjedisor.
Shumica e vendeve të rajonit dhe Evropës përdorin konceptin e Edukimit për Zhvillim të
Qëndrueshëm bazuar në parimet pedagogjike si në: dimensionin ndërdisiplinor,
orientimin e vlerave, vetëdijes kulturore, zgjidhjes së problemeve, diversitetit
metodologjik dhe pjesëmarrjes, kërkojnë një reformim të arsimit. Shqyrtimi i
informacionit të grumbulluar tregon se ka një koherencë lidhur me qëllimin kryesor të
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këtij edukimi: të fuqizojë individin dhe shoqërinë për të reflektuar në mënyrë më të
përgjegjshme. Të gjitha vendet e rajonit kanë kaluar periudha tranzicioni ku Edukimi për
Zhvillim të Qëndrueshëm nuk ka qenë dhe akoma nuk trajtohet si duhet.
Nga shqyrtimit i të dhënave të raportuara prej (UNECE, 2016) në Batumi të Gjeorgjisë :
 84 përqind e Shteteve Anëtare të Komisionit Ekonomik për Evropën raportojnë se
EZHQ ka qenë i përfshirë në kornizat e kurrikulës kombëtare të fokusuara në
nivelin e Arsimit Fillor dhe të Arsimit të Mesëm të Ulët, ndërsa dimensioni
mjedisor vazhdon të marrë pjesën më të madhe të vëmendjes duke trajtuar temat
sociale dhe ekonomike.
 56 shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara të Komisionit Ekonomik për Evropën
kanë pranuar nevojën të mbështesin dhe të inkurajojnë edukimin për zhvillim të
qëndrueshëm duke hartuar një strategji 10-vjeçare për të riorientuar sistemet
arsimore drejt këtij zhvillimi. Ata kanë punuar shumë për të çuar përpara
Edukiminpër Zhivillimin e Qëndrushëm nëpërmjet gjithë niveleve të arsimit
formal, proçeseve arsimore jo-formale dhe informale. Përparime të rëndësishme
janë bërë në integrimin e Edukimit për Zhivillimin e Qëndrushëm në politikat,
strategjitë dhe kurrikulat arsimore, si dhe në përafrimin e objektivave të arsimit
me vizionet e qëllimet kombëtare të zhvillimit të qëndrueshëm .
Është më se e besueshme, se një ndër faktorët kyç, që ka pas, ka dhe do të ketë edhe në të
ardhmen, ndikime të fuqishme për gjendjen e pa favorshme të Edukimit Mjedisor në
gjithë rajonin, është sistemi i arsimit në përgjithësi, dhe struktura konceptuale e teksteve
mësimore që zhvillohen dhe që janë në kurrikulat aktuale mësimore.
Bazuar në të dhënat e Sistemeve Evropiane të Edukimit, (IZHA,2012),Analiza
Krahasuese marrë nga htpp//www.mash.gov.al dhe (MASH,2012) rezulton se numri mesatar
i ditëve të shkollës gjatë një viti shkollor në arsimin e detyrueshëm në Evropë është 185
ditë ose 37 javë mësimore, krahasuar me vendin tonë ku numri është 180 ditë mësimore
ose 36 javë mësimore (35 javë mësimi dhe 1 javë veprimtari).
Kohëzgjatja e javës mësimore në Evropë përgjithësisht është 5 ditë në javë, e njëjtë me
javën mësimore në vendin tonë. Në shumicën e rasteve kohëzgjatja e orës mësimore
shkon nga 40-55 minuta (47,5 minuta), kurse kohëzgjatja e orës mësimore në vendin tonë
është 45 minuta. Gjatë periudhës pas vitit 1990, shkolla shqiptare ka qenë më e hapur
ndaj futjes së shumë trajtimeve ndërlendore apo edhe brenda kurrikulës së detyruar të
programeve të ndryshme si ato që kanë të bëjmë me ndërtimin e demokracisë dhe të
drejtave të njeriut, punësimit, etj. Krahas elementeve të reja pozitive, kjo ka sjellë edhe
një presion të shtuar në përshtatjen e programit mësimor apo deri në shtimin apo
zhvendosjen e numrit të orëve mësimorë nga një lëndë në një tjetër.
Meqë për shkak të stereotipeve, konceptet e Edukimit Mjedisor shihen shpesh më shumë
të lidhura me ato të shkencave natyore kemi bërë edhe krahasimin e raportit të orëve për
shkencat natyrore. Sipas burimeve të (Eurydices, 2012): Në shkenca natyrore përfshijnë
lëndë si: Fizika, Kima, Biologjia, Shkenca mjedisore dhe Ekologji. Në të gjitha vendet
Evropiane, përveç Lihtenshtein dhe Turqisë, shkenca fillon në klasën e parë dhe studiohet
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si lëndë e integruar në Arsimin Fillor dhe e ndarë në lëndët përkatëse Fizikë, Kimi,
Biologji në Arsimin e Mesëm të Ulët. Në vendin tonë, totali në dispozicion të shkencave
të natyrës dhe shoqërore së bashku, varion nga 9% - 15%, kurse në Evropë varion nga
17%- 22 %.
Tab.4.6Krahasimi i numrit mesatar të ditëve të shkollës gjatë një viti shkollor në arsimin e
detyrueshëm në Evropë dhe Shqipëri
Fusha
kurrikulare

Shkencat
natyrore

Kurrikula
me zgjedhje
(VJK/Lëndë
me zgjedhje)

Klasat

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Totali

Mesatarja
Evropiane
orë javore

1,41

1,77

2,27

2,56

2,29

2,69

3,49

4,60

4,39

25,47

Orë javore
në
Shqipëri

0,00*

0,00

2,00

3,00

2,00

3,00

5,00

5,00

6,00

26,00

Mesatarja
Evropiane
javore

1,49

1,18

1,23

1,23

1,52

1,62

1,67

2,27

5,57

17,77

Orë javore
tek ne

1,00

1.00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1.00

1,00

12.00

*) Klasat Irë dhe IItë nuk bëjnë lëndën Dituri Natyre

Në vitin 2010, Konferenca e Përhershme e rrjetit Eurydice krijoi një grup pune për të
formuluar një version të zgjeruar të kornizës kroskurrikulare për të adresuar të gjitha
lëndët dhe për të mbështetur qasjen e tërë shkollës drejt Edukimit për Zhvillim
tëQëndrueshëm. Ky version është futur në vitin 2015, duke siguruar një sërë
kompetencash specifike lidhur me Edukimin për Zhvillim tëQëndrueshëm, tema të
veçanta dhe një shembull mësimi për të gjithë lëndët e klasës VIIItë dhe tëIXtë, përfshirë
Matematikën, Gjuhën, Artin, Muzikën dhe Sportin. Korniza kroskurrikulare dhe versioni
i fundit më i zgjeruar kanë gjetur rrugën e tyre në përgatitjen e mësuesve në shumicën e
vendeve evropiane.
Shtetet e rajonit të Ballkanit, në periudhën në të cilën gjenden tani, kanë mungesë të
qartësisë së Edukimit për Zhvillim të Qëndrueshëm. Kjo ka bërë që në të gjitha shtetet e
rajonit, të mos ketë funksionalizim mekanizmash për zbatimin e detyrimeve për
përfshirjen e Edukimt për Zhvillim të Qëndrueshëm. Shumë shtete të rajonit janë
munduar që në forma dhe dokumente të ndryshme, të fusin elemente mjedisore duke
synuar që njohja e këtij edukimi të jetë më gjithëpërfshirës.
Raporti përfundimtar i UNESCO-s pohon se vendimmarrësit e arsimit janë duke e
rishqyrtuar qëllimin gjithëpërfshirës të arsimit dhe rëndësinë e tij për sfidat sociale,
mjedisore dhe ekonomike me të cilat po përballet bota. Në të njëjtën kohë, "palët e
interesuara janë duke çuar edukimin, ndërgjegjësimin publik dhe trajnimin drejt një
zhvillimi të qëndrueshëm më të avancuar (Buckler C, Creech H, 2014).
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Shqyrtimi i raportimeve të vendeve lidhur me kornizëm kurrikulare të tyre, sipas (KEC,
2015), jep të dhënat e mëposhtme:
Tab. 4.7: Strategji/dokumente për Edukim Mjedisor dhe të Zhvillimit të Qëndrueshëm në vende të
rajonit të Ballkanit

Shteti

Dokumenti

Niveli i përfshirjes së Edukimit
Mjedisornë sistemin arsimor

Kroacia

Korniza kurrikulare e
Kroacisë

Gjeografi -kl.4;
Natyra-kl.4;
Natyra dhe Shoqëria-kl.4;

Kosova

Korniza kurrikulare e
Kosovës

Njeriu dhe natyra-kl.3;
Fizika-kl.9;

Maqedonia

Korniza kurrikulare e
Maqedonisë

Natyra-kl.4;
Edukata qytetare-kl.8;
Shoqëria-kl.4;

Sllovenia

Korniza kurrikulare e
Sllovenisë

Shkenca të natyrës dhe Inxhinjeri-kl.5;
Gjeografi-kl.9;

Bosnje dhe
Hercegovinë

Korniza kurrikulare e
Bosnje dhe Hercegovinës

Mjedisi im-kl.4.

Duke pasur një gjendje të tillë dhe pamundësi që Edukimi Mjedisor të jetë një kurrikulë
më vete, të gjitha shtetet janë munduar të gjejnë mënyra të shumta alternative për të rritur
shkallën e përfshirjes së këtij lloji edukimi në sistemin e arsimit, duke e përfshirë këto
koncepte edhe në lëndë të tjera mësimore..
Shqyrtimi i programeve lëndore të shumë vendeve të rajonit të Evropës, përfshirë edhe
vende të Bashkimit Evropian tregon se jo vetëm shtetet e rajonit, por edhe më gjerë,
Edukimin për Mjedisin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm e shohin si një ndër faktorët kyç
për zhvillimin e shoqërisë në të ardhmen. Më poshtë po paraqesim gjetjet konkrete të
trajtimit të Edukimit mjedisor në lëndë specifike sipas vendeve:
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Tab.4.8: Edukimi mjedisor dhe Edukimi për Zhvillimin e Qëndrueshëm sipas vendeve dhe lëndëve
mësimore

Shteti

Programi lëndor

Gjeorgjia

Natyra dhe shkencat sociale

 Zhvillimi i aftësive pozitive mbi
mjedisin;
 Zhvillim i shprehive për zgjidhjen e
një problemi në komunitet;
 Jeta në mjedisin e pastër, mësim rreth
shkaktarëve të ndotjes, mbrojtja e
mjedisitku jetojnë;

Shkencat e natyrës, Artet,
Shkencat humane, Gjuhët,
Matematika, Fizika dhe
Edukata fizike

 Ndikimi kulturave dhe traditave të
ndryshme në vlerat e një populli për
mbrojtje të mjedisit;
 Lidhja në mes të njerëzve dhe
mjedisittë tyre, planifikimi për
mbrojtje në vazhdimësi;

Artet dhe Humanizmi

 Kuptimi i të drejtave civile në zhvillim
dhe njohje të ruajtjes së mjedisitndikimi tek rrethi, komuniteti ku
jetojnë;

Edukata qytetare, Edukata
shoqërore

 Krijimi i një klime të përshtatshme për
studentë me qëllim të arritjes së
njohurive rreth sigurisë fizike,
psikologjike dhe sociale në shkollë;
 Edukim për respektim të të drejtave të
njeriut dhe lirive të njeriut në mënyrë
demokratike përmes metodave të cilat
përkrahin vlera njerëzore;
 Mësimi për historinë dhe traditat e
Maqedonisë;
 Mësimi për kulturat e shteteve tjera
me qëllim përforcimi i
vleravekombëtare;

Shkenca, Gjeografi,
Teknologji, Ambient,
Filozofi

 Edukimi për mjedisin adresohet si një
ndër çështjet themelore në
kurrikulënsllovene duke u kujdesur
vazhdimisht për qëndrueshmëri;
 Mjedisi si burim për aktivitete të
ndryshme në nivele të ndryshme të
shkollimit duke filluar nga niveli lokal

Anglia

Estonia

Maqedonia

Sllovenia
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dhe duke u zgjeruar pastaj edhe në
nivel global;
 Mësim rreth sjelljeve individuale dhe
në grup në favor të qëndrueshmërisë;
Kroacia

Shkencat e natyrës,
Shkencat sociale, Gjuhët

 Emërtimi dhe diskutimi rreth vlerave
të cilat përfshijnë marrdhënie
individuale, marrdhëniet me të tjerët,
komunitetit, besimin dhe kulturën;
 Diskutohen vlerat të cilat promovojnë
zhvillim të qëndrueshëm;

Rumania

Historia, Shkencat e
natyrës, Artet dhe Gjuhët

 Mundësia për parandalimin e
konflikteve në mes popujve (rrjedhojë
e mungesës së burimeve natyrore:
tokës, ujit, etj);
 Përkrahja e studentëve për të mësuar
rreth përgjegjësive dhe bashkëpunimit
me të tjerë;

Bosnje dhe
Hercegovina

Gjuhë boshnjake dhe
angleze/Letërsi,
Matematikë

 Përshkrim i mjedisit social ku
karakteret jetojnë dhe mënyra si
ndikohen sjelljet dhe ndjenjat ndaj
mjedisit ku i rrethon;
 Matja e numrave të automjeteve
(veturat, autobusët, kamionët,
motorrat, bicikletat) dhe krahasimi i
numrave te automjeteve me numrat e
banorëve-ndikimi i automjeteve në
ndotjen e mjedisit;

Kosova

Njeriu dhe natyra, Fizika
dhe Gjeografia

 Kuptimi i koncpetit mjedis dhe
qëndrueshmëri-vetja dhe shoqëria;
 Mjedisi si përfitues i shëndetit dhe
perspektivë sociale;
 Kuptimi i problemeve me ajrin
(kimikalet e ndryshme, substanca
ndotëse), rreziku i përdorimit të tyre
për shëndetin;
 Mësimi rreth kursimit, riciklimi,
kursimi i energjisë elektrike, industria
dhe agronomia;
 Mbrojtja e mjedisitduke mbjellë bimë,
lule, drurë dhe duke zgjeruar hapësira
të gjelbërta;
 Argumente për qëndrueshmërinë
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hapsirë gjeografike për zhvillim të
ekonomisë dhe bujqësisë;
Njëzet e tetë shtete anëtare të Komisionit Ekonomik për Evropën raportojnëmiratimin e
legjislacionit dhe rregullores së re të ndryshuar, në radhë të parë në shkollat fillore, të
Mesme të Ulëta dhe të Mesme të Lartë. Gati 85 %e shteteve anëtare raportuan se kanë
lëvizur përtej kornizave të politikave për të siguruar që Edukimi për Zhvillim të
Qëndrueshëm është përfshirë në programin mësimor dhe / ose standardeve, kryesisht në
arsimin fillor dhe të mesëm.


Greqia: Edukimi për Zhvillim të Qëndrueshëm pasqyrohet në dokumentet që i
referohen: a) zbatimit të kurrikulave/ programeve të reja të studimit; b)
mësuesve fillestare dhe mësuesve në proçes trajnimi; c) zbatimit të një sistemi
vlerësimi arsimor; dhe d) kuadrit rregullator që mbështet "shkollën e shekullit të
21".



Malta: Përfshirja e Edukimit për Zhvillim të Qëndrueshëm në Kornizën e
Kurrikulës Kombëtare dhe përpilimi i rezultateve të të nxënit të Edukimit për
Zhvillim të Qëndrueshëm kanë siguruar njohjen zyrtare të rëndësisë së saj.



Sllovenia: Edukimi për Zhvillim të Qëndrueshëm është integruar në programin
mësimor kombëtar në të gjitha nivelet e arsimit formal (fëmijërinë e hershme,
fillor, Arsimit të Mesëm të Ulët, të Mesëm të Lartë dhe Profesional). Për nevojat
e ekonomisë lokale dhe mjedisit, shkollat mund të përfshijnë në kurrikulat e tyre
të hapura përmbajtjen e zhvillimit të qëndrueshëm.
Akti arsimor i Sllovenisë mbi organizimin dhe financimin (2008) "përcakton
qëllimin e Edukimit për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe integrimin social aktiv në
proçesin demokratik".



Sllovakia: Strategjia Kombëtare për zhvillimin e Edukimit Global 2012-2016
përfshin aspekte mjedisore, socio-kulturore dhe ekonomike.



Bullgaria: Të gjitha temat e mundshme dhe çështjet që zbatohen për zhvillimin e
qëndrueshëm janë të përfshira në programet shkollore dhe përmbajtjen e teksteve
për klasa të ndryshme të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët. Edukimi për Zhvillim
të Qëndrueshëm është futur në kërkesat e arsimit shtetëror për të nxitur
përvetësimin e njohurive, aftësive, qëndrimeve dhe kompetencave me rëndësi për
Edukimin për Zhvillim të Qëndrueshëm nga nxënësit.



Mali i Zika hartuar kurrikulat e reja, ku theksohet se "vetë mësuesit, nxënësit dhe
shkollat në bashkëpunim me komunitetin lokal, mund të krijojnë rreth 20 % të
përmbajtjes të saj”. Gjithashtu përqindja e përmbajtjes së zhvillimit të
qëndrueshëm në programet e reja lëndore është shumë e lartë.
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Vetëm në pak raste, si Bosnja dhe Hercegovina dhe Luksemburgu, ndeshen
kufizime: "Disa nga çështjet kyçe të zhvillimit të qëndrueshëm janë në programin
mësimor të rregullt, por vetëm si pjesë e programit të rregullt të lëndëve
përkatëse, e jo çështje që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm. Në Bosnjë dhe
Hercegovinë, metodat e mësimdhënies mbështetur nga Edukimi për Zhvillim të
Qëndrueshëm nuk janë dhënë në mënyrë të qartë në programin mësimor ".



Serbia: Ligji i Serbisë mbi bazat e sistemit të Arsimit ka përfshirë në objektivat e
saj arsimore dhe pedagogjike nenin "për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e
zhvillimittë qëndrueshëm, mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës dhe mjedisit, etikës
lidhur me mjedisin dhe rëndësinë e mbrojtjes së kafshëve ".

Gjatë grumbullimi të të dhënavë për këtë analizë krahasimore, kemi vënë re se vendet e
rajonit kanë filluar me rishikimin e kurrikulave lëndore, me qëllim futjen e
informacioneve të reja rreth mjedisit, duke formuluar objektiva të qarta, të përgjithshme
dhe specifike në kurrikulat shkollore. Po ashtu, ato janë në proçesin e përcaktimit të
kritereve të sakta të kutptimit për Edukimin për Zhvillimin e Qëndrueshëm në tekstet
shkollore dhe kanë zhvilluar politika stimuluese dhe organizimin e trajnimeve të veçanta
për stimulimin e pjesëmarrjes së komunitetit në përpilimin e librave në përgjithësi, e në
veçanti në tekstet ku mësohet Edukimi Mjedisor.
Shpesh theksohet se krijimi i rrjeteve rajonale dhe organizimi i panaireve vjetore rajonale
me temën mbi mjedisin, ndihmon arritjen e ndryshimeve mjedisore pozitive në tërë
rajonin. Megjithatë aktivitete dhe nisma të tilla referohen ende se janë në numër të
kufizuar dhe jo me pjesëmarrje të gjerë vendesh.
Gjatë grumbullimit të të dhënavë për rajoanin janë identifikuar nismat e mëposhtme
rajonale për Rajonin e Ballkanit Perëndimor (Tabela nr. 4.9)
Tab. 4.9: Nisma rajonale të zbatuara në rajonin e Ballkanit Perëndimor

Titulli i
nismës
Paketa e
Gjelbërt
(REC)
Paketa e
Gjelbërt
Junior
(REC)
Programi
për
Arsim
Themelor
i USAIDit
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Vendet
pjesëmarrëse
Shqipëri, Kosovë,
Maqedoni, Serbi

Niveli

Informacion mbi nismën / referencë web

grup mosha
10-14

Paketa multimediale
www.greenpack.org

Kosovë,
Maqedoni, Mali i
Zi

grup mosha
7-10

Paketa multimediale
www.greenpackjunior.org

Kosovë

Grup mosha
6-15
(fillore/e
mesme e
ulët)

Themelim ose funksionalizim i klubeve të gjelbra
nëpër Shkolla.
Program trajnimi për mësimdhënës lidhur me
mjedisin
Festimi i Ditës së Tokës
http://bep-ks.org/product/environmental-relatedlearning-alb-sb-tur/
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Kroaci

Kroaci
Gjermani

Grup
moshat 814 (fillore
dhe e
mesme)

Maqedo
ni

Bulgaria,
Kosova,
Maqedonia,
Mali i Zi,
Ukrainë,

Grup
moshat 710 vjeç

Bosne Hercego
vinë

Bullgari, Poloni,
Hungari

Fëmijët e
moshës
11-14

Testim i realizueshmërisë për zbatimin e
Paketës së Gjelbërt, mbështetje për
mësimdhënësit dhe autoritetet qeveritare në
përmbushjen e roleve të tyre në rritjen e
ndërgjegjësimit të Zhvillimit të Qëndrueshëm.
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default
/files/medien/beratungshilfe/53-7-EN.pdf
Kuptim i konceptit “qëndrueshmëri” duke u
fokusuar në ndikimet mjedisore të zgjedhjeve
të bëra në shtëpi, në supermarket, në shkollë,
në park dhe në pushime.
http://education.rec.org/green-packjunior.html
Paketë për përdorim në mësimdhënie për
EdukiminMjedisor, mbrojtjen e mjedisit dhe
zhvillimin e qëndrueshëm.
http://www.rec.org/publication.php?id=123

4.5 Zbatimi i Edukimit Mjedisor në shkollat shqiptare
Vlerësimi i zbatimit të politikave dhe planeve të objektivave të Edukimit Mjedisor si
pjesë e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm, në sistemin arsimor bazë, sikundërse
është paraqitur në metodikën e studimit, ka mbuluar të gjithë territorin e vendit duke
kapur një shtrirje gjeografike prej 10 rrethesh, si në zonën urbane ashtu edhe në atë
rurale.
Në total, të dhënat e grumbulluara dhe të përpunuara, rezultatet e të cilave paraqiten në
këtë pjesë të studimit kanë këtë profil gjeografik dhe demografik:
-

-

-

Profili gjeografik: 23 shkolla (të shpërndara në 10 rrethe, nga të cilat 14 në zonë
urbane dhe 9 në zonë rurale
Profili demografik:
Pozicioni në raport me shkollën: 2500 individë të intervistuar, ndër të cilët 21
drejtorë, 19 nëndrejtorë, 231 mësues prej të cilëve 66 të ciklit fillor dhe 157 të ciklit
të mesëm të ulët, 1143 nxënës prej të cilëve 561 të klasës së 5të dhe 582 të klasës së
9të, dhe 1086 prindër.
Mosha e prindërve: varion midis 29 dhe 70 vjeç (mosha mesatare 40.6 vjeç).
Arsimi i prindërve: 26.4 % e prindërve kanë nivel arsimi të ulët, (28.5% e nënave
dhe 24.4% e baballarëve), 42.6 % të mesëm (39 % e nënave dhe 46.4 % e
baballarëve), dhe 28.4 % të lartë (30 % e nënave dhe 26.9% e baballarëve).
Punësimi i prindërve: 57.7 % e prindërve ishin të punësuar (ndër të cilët: 49.9 % e
nënave dhe 65.7% e baballarëve). Përvoja e punës së mësuesve dhe drejtorëve të
shkollës: Më shumë se gjysma e mësuesve, përfshirë dhe drejtorët, kanë përvojë
pune mbi 20 vjeçare, dhe sërish më shumë se gjysma e tyre nuk kishin marrë
trajnime për edukimin mjedisor.
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Më poshtë po rendisim disa nga gjetjet e testimit me grupet e veçantë të përzgjedhur në
studim:
Për pyetjen se sa i rëndësishëm është mjedisi për ju, për të gjitha grupet e synuar në
mostrën e vlerësimit mjedisi ishte shumë i rëndësishëm (Fig. 4.5). Mund të pohojmë se
mostra e këtij vlerësimi përfaqëson individë të interesuar për mjedisin.
Në bazë të testit statistikor të zgjedhur (Chi Square godness of fit) p*<0.01 vetëm për
alternativën “I rëndësishëm”. Kjo tregon se vetëm për këtë alternativë ka diferencë të
besueshme midis kategorive që janë pyetur.

Pyetja: Sa i rëndësishëm është mjedisi për ju personalisht?

100.00

97.50

93.51

92.2

90.00

80.11
72.51

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00

23.71

30.00
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10.00

0.00

2.50

1.30
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Drejtorë
Shumë i rëndësishëm

Mësues

Nxënës klasa Nxënës klasa
V
IX

I rëndësishëm

Pak i rëndësishëm

Aspak i rëndësishëm

Prindër
Pa përgjigje

Fig. 4.5: Vlerësimi i rëndësisë së mjedisit sipas grupeve të intervistuar në mostrën e dhënë

Grupet e intervistuar janë përgjigjur se burimet nga e marrin informacionin mjedisor janë
të ndryshme. Atyre ju është kërkuar të zgjedhin me alternativa 5 burimet më të shpeshta
nga e marrin informacionin mjedisor. Rezultatet e marra prej testimit janë të paraqitura në
Tab. 4.10. Në të gjitha grupet referohet: televizoni dhe interneti ndër burimet më të
përzgjedhura.
Televizoni ishte alternativa e zgjedhur me përqindje më të lartë midis drejtorëve,
mësuesve, prindërve dhe nxënësve të klasës së IXtë, por jo për nxënësit e klasës 5-të.
Nxënësit e klasës së 5-të kanë zgjedhur shkollën si burimin më të madh të informacionit
mjedisor. Librat shkollorë dhe shkolla ishin për të dy grupet e nxënësve dy nga
alternativat më të përzgjedhura.
Këto të dhëna paraqesim rolin e madh të burimeve të informacionit përmes medias
digjitale për të rriturit. Megjithë zgjerimin e informacionit përmes mediave elektronike,
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shkolla mbetet burimi kryesor tek grupi i nxënësve. Trajtimi i këtyre të dhënave të
lidhrua më rezultatet e marra nga shqyrtimi i programeve dhe teksteve mësimore në
nënkapitullin e mëparshëm e bëjnë edhe më të rëndësishëm nevojën e bashkërendimit të
punës mes autorëve të programeve dhe të teksteve shkollore për të përmbushur pritjen e
nxënësve për njohuri nga tekstet shkollore, por edhe për të rifreskuar periodikisht
koncpetet e trajtuar dhe përfshirë në tekste tendencat më të fundit në fushën e mbrojtjes
së mjedisit.
Alternativa të tjera për marrjen e informacionit mjedisor nga të rriturit (drejtorë, mësues
dhe prindër) raportohen filmat divulgativë dhe dokumentarë. Aktivitetet me fokus
mjedisin të organizuara nga organizata mjedisore, edhe pse jo më të përzgjedhurat,
raportohen si një mënyrë e mirë dhe një burim i konsiderueshëm informacioni mjedisor.

Tab. 4.10: Burimet më të konsultuara të informacionit mjedisor

Nr.
1

Burimet e informacionit
mjedisor
Gazeta

2

Revista

3

Televizioni

4

Radio

5

Filma

6

Biseda me te aferm (Familja
prindërit, gjyshërit, motra /vëllai)

7

Libra

8

Librat shkollore

9

Shoqeria

10

Shkolla (shkolla e femijes)

11

Publikime

12

Organizime

13

Media Sociale

14

Interneti

15

Aktivitete me fokus mjedisin të
organizatave mjedisore

16

Tjeter

Grupet e intervistuar
Nxënës klasa
Nxënës klasa
V (%)
IX (%)

Drejtorë
(%)

Mësues
(%)

Prindër
(%)

8.59

6.97

6.19

5.90

5.0

3.19

2.95

13.06

16.02

13.6

16.95

20.40

4.81

2.07

2.97

11.00

11.34

10.79

7.56

8.89

9.8

7.59

9.55

9.28

10.50

11.0

8.06

7.09

13.0

12.96

9.0

4.79

15.8

12.85

8.74

7.50

9.62

7.74

4.68

5.15

3.91

2.67

5.84

7.28

7.43

10.31

12.26

13.0

15.17

10.66

7.22

6.28

7.5

5.59

4.02

1.37

0.84

2.4

12.85

0.56

100.00

100.00

100.0

100.00

100.00

Total
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Prindër (%)

Fig.4.6. Paraqitja grafike e burimeve të marrjes së informacionit mjedisor

Të pyetur nëse në shkollat e tyre mësuesit dhe nxënësit realizojnë aktivitete mjedisore,
ata u përgjigjën pozitivisht në thuajse 100%. Prindërit nga ana e tyre u pyetën nëse
shkolla e fëmijës së tyre organizon aktivitete mjedisore, 87.4% e tyre e pohuan këtë fakt
duke mbështetur alternativat e përzgjedhura nga mësuesit dhe nxënësit. Ky rezultat është
i rëndësishëm për të mbështetur karakterin ndërlëndor të Edukimit Mjedisor. Organizimi i
aktivitete me objektiva të qarta të Edukimi Mjedisor në nivel klase apo shkolle arrin të
përçojë tek nxënësit dhe familjet e tyre mesazhin mjedisor. Për më tepër aktivitete të tilla
shërbejnë edhe për të përforcuar njohuritë e dhëna për koncepte të caktuara mjedisore
përmes teksteve shkollore në tema mësimore të veçanta.

Pyetja: A keni realizuar veprimtari mjedisore në shkollën tuaj?
97.5

96.1

95.4

100.0

93.6

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Drejtorë (%)

Mësues (%)
Po

Jo

Nxënës klasa V
(%)

Nxënës klasa
IX (%)

Pa pergjigje

Fig.4.7: Realizimi i veprimtarive mjedisore në shkollë
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thekson se suksesi në shkencën e mjedisit arrihet nëpërmjet aktiviteteve
praktike të cilat tërheqin vëmëndjen e nxënësit duke e angazhuar atë në mënyrë aktive në
mbrojtjen e mjedisit. Më konkretisht, ndër aktivitetet më të zakonshme mjedisore të
zhvilluara në shkollë nxënësit listojnë festimin e ditëve mjedisore si:Dita e Mjedisit, Dita
e Tokës, Dita e Ujit, Dita pa Makina, Dita e Biodiversitetit, etj.
Veprimtaritë që kërkojnë angazhimin konkret të fëmijëve si:aktivitete gjelbërimi,
mbjellje pemësh dhe lulesh, ekskursione në natyrë, listohen në një numër më të pakët
përgjigjesh. Në disa raste, nxënësit raportojnë si aktivitet mjedisor të zhvilluar shpesh në
shkolla, veprimtaritë e pastrimit të shkollës. Ndonëse pyetësorët nuk kanë pasur si qëllim
të vlerësojnë në thellësi cilësinë e organizimit të aktiviteteve mjedisore në shkollë, rasti i
raportimit të aktiviteteve të pastrimit është një shembull i qartë se ka një paqartësi rreth
mesazhit që jepet përmes aktiviteteve të tilla dhe objektivit për organizimin e tyre.
Ndonëse ne mendojmë se veprimtaritë e lidhura me ditë të veçanta mjedisore duhet
vlerësohenr me përparësi dhe duhen strukturuar e organizuar me kujdes, mbetet për tu
vlerësuar më tej në të ardhmen se cilat veprimtari kanë rol më të fuqishëm në përforcimin
e mesazhit mjedisor tek nxënësi.
(Karen,2008)

Pyetja: Në cilën klasë mendoni se keni mësuar më shumë për
mjedisin?
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

67.0

29.0

22.8
0.9

1.2

28.4
17.7

7.3

19.6
4.5

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Klasa 9

Nxënës klasa V (%)

0.7 0.9
Pa
pergjigje

Nxënës klasa IX (%)

Fig.4.8: Në cilën klasë merret më shumë informacioni mjedisor?

Nga të dhënat e grumbulluara lidhur me perceptimin e nxënësve, 67% e nxënësve të
klasës së Vtë vlerësuan se përgjatë klasës së IVtë ata kanë mësuar më shumë për
mjedisin. Më pak kanë mësuar gjatë klasës së Irë dhe asaj të IItë.
Përqindja e vogël që i korespondon klasës së Vtë nga këta nxënës (7.3%) lidhet me
periudhën kohore të zhvillimit të vlerësimit. Vlerësimi u zhvillua gjatë muajit shtator –
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tetor 2015, kur shkolla sapo ka filluar dhe këta nxënës nuk janë të njohur me paketën e
plotë të tematikave mësimore në klasën e Vtë.
Tab. 4.11: Në cilën lëndë merret më shumë informacion mjedisor?

Nr

Lënda

1

GjuhëShqipedheLetërsi

2

Gjuhë e huaj

3

Matematikë

4

Fizikë

5

Kimi

6

Biologjidheedukimshëndetësor

7

Histori

8

Gjeografi

9

Diturinatyre

10

Vendlindje

11

Edukatëshoqërore

12

EdukimMuzikor

13

AftësimTeknologjik

14

Edukimfizik

15

VJK (veprimtarijashtëkurrikulare)

16

Pa pergjigje

Grupi i synuar
Nxënësklasa
Nxënësklasa IXtë
Vtë (%)
(%)
5.2

4

0.2

0.3

0.2

0.2

n/a

4.8

n/a

2.7

n/a

71.1
0.2

1.6
n/a
74.2
8.7

8.9
n/a

3.6

2.1

n/a

0.2

2.1

1.7

0.2

0

3.7

3.3

0.4

0.5

100

100

0

Nga ana tjetër, nxënësit e klasës së IXtë vlerësojnë klasën e Vtë si vitin shkollor ku kanë
marrë më shumë informacion mjedisor, 29% e tyre e kanë zgjedhur këtë alternativë. Më
pas ata vlerësojnë klasën e VItë, të VIIItë, më pak atë të VIItë dhe vlerësimi i ulët për
klasën IXtë shpjegohet njësoj si për klasën e 5-të. Këto rezultate përputhen me rezultatet
e marra nga analiza e teksteve shkollore mbi numrin e temave mësimorë që trajtojnë
konceptet mjedisore.
Lënda “Biologji dhe Edukim Shëndetësor” dhe lënda “Dituri Natyre” janë zgjedhur nga
nxënësit në përqindje të barabartë (rreth 71 %), dhe të diferencuara dukshëm nga pjesa
tjetër e lëndëve, si tekstet ku ata kanë marrë më shumë informacion mjedisor. Këto
rezultate përputhen me rezultatet e marra nga vleresimi i teksteve shkollore. Në përqindje
shumë më të vogla vijojnë Gjeografia (8.9 %), dhe Gjuha Shqipe (4.5%), Vendlindje (8.7
%) dhe VJK (3.5%). Në krahasim me rezultatet e marra nga vlerësimi i teksteve, kemi
përputhje me vlerësimin e Gjeografisë si një lëndë e cila jep informacion mjedisor dhe
nuk kemi përputhje me zgjedhjet e tjera. Vendlindja sipas metodës së përzgjedhur në
analizimin e teksteve, nuk listohet si një lëndë që trajton në formë të plotë (koefiçienti 1)
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tematikat mjedisore, ndërsa Gjuha Shqipe edhe pse listohet nuk renditet ndër lëndët me
përmbajtjen më të lartë të tematikave mjedisore.
Edukata Shoqërore është zgjedhur nga nxënësit e klasës Vtë me 3.6 % dhe me vetëm 2.1
% nga nxënësit e klasës IXtë, ndërkohë në analizën e vlerësimit të tekstit ajo renditet si
lënda në vendin e katërt që trajton më shumë temat mjedisore. Mendojmë se këto
mospërputhje lidhen me disa arsye subjektive dhe objektive ndër të cilat përmendim si
më kryesoret 1) Shpjegimi i mësuesit titullar të lëndës, i cili mund të shtojë ose të
pakësojë informacionin dhe frymën mjedisore gjatë orës së mësimit, por edhe se sa i
qartë është ai në shpjegimin e tij dhe 2) Preferencat që vetë nxënësit kanë ndaj lëndëve të
veçanta.
Pa pergjigje
VJK (veprimtari jashtë kurrikulare)
Edukim fizik
Aftësim Teknologjik
Edukim Muzikor
Edukatë shoqërore
Vendlindje
Dituri natyre
Gjeografi
Histori
Biologji dhe edukim shëndetësor
Kimi
Fizikë
Matematikë
Gjuhë e huaj
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

Nxënës klasa IX (%)
Nxënës klasa V (%)

0
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Fig.4.9. Paraqitje grafike e lëndëve ku merret më shumë informacion mjedisor

Pyetja: Zgjidhni temat mjedisore që ju i keni trajtuar në orët
mësimore.
24.7

Problemet mjedisore

37.2

39.7

Aktivitetet njerëzore me ndikim në mjedis

36.6
32.5

32.0

Presionet e ndryshme ndaj mjedisit 5.56.77.7
30.1

Gjendja e mjedisit
0.0
Drejtorë (%)

20.0

Mësues (%)

23.5
40.0

23.7
60.0

80.0

100.0 120.0

Nxënës klasa IX (%)

Fig4.10:Temat mjedisore të trajtuara më shumë në orët mësimore
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Temat mjedisore të trajtuara më shumë sipas vlerësimit të drejtorëve, mësuesve dhe
nxënësve klasa e IXtë renditen sipas figurës4.10.Tema më e përzgjedhur është
“Aktivitetet njerëzore me ndikim në mjedis”, e cila pasohet nga “Problemet mjedisore”,
ndërsa më pak e përzgjedhura “Presionet e ndryshme ndaj mjedisit”.
Nga krahasimi i të dhënave ndërmjet vlerësimit të teksteve dhe të perceptimit të
grumbulluar përmes pyetësorëve, vërejmë se këto rezultate përputhen pjesërisht me
rezultatet e marra nga vlerësimi i teksteve shkollore për trajtimin e koncepteve mjedisore
në temat mësimore. Të dy rastet rendisin “Presionet e ndryshme ndaj mjedisit” si
tematikën më pak të trajtuar, por ndërkohë që “Gjendja e mjedisit” është tematika më e
trajtuar sipas analizës së vlerësimit të teksteve, ndërkohë që prej pyetësorit renditet e
parafundit. Mendojmë se ky rezultat mund të shpjegohet si ndikim i kuptimit subjektiv të
tematikave të renditura, dhe profileve të mësuesve të marrë në intervistë.
Lidhur me pyetjen se në cilën klasë duhet të fillojë Edukimi Mjedisor, të gjithë drejtorët
dhe mësuesit vlerësojnë se Edukimi Mjedisor duhet të trajtohet në sistemin arsimor bazë.
Lidhur me mënyrën e trajtimit mendimet e shprehura janë të ndryshme. Në tabelën më
poshtë paraqiten të dhënat e grumbulluara prej këtyre dy grupeve të intervistuara mbi
kohën dhe mënyrën e trajtimit të Edukimit Mjedisor në shkollë.
Tab. 4.12: Koha dhe forma për trajtimin e Edukimit Mjedisor në shkollë
Cila është forma më e mirë e trajtimit të Edukimit Mjedisor në shkollë?

Mosha më e
përshtatshme
që duhet të
fillojë
edukimi
mjedisor
është:

Total

Si
VJK

Nëpërmjetve
primtariveqë
organizonsh
kolla

Në kuadër të
nismës shkolla si
qendër
komunitare

Total

37

13

9

1

147

5

12

4

2

1

38

1

0

0

1

1

0

3

Klasa III

5

2

2

2

0

0

11

Klasa IV

0

0

2

0

2

0

4

Klasa V

4

2

3

0

4

0

13

Klasa VI

5

0

0

3

1

0

9

Klasa VIII

0

0

0

0

1

0

1

Klasa IX

0

1

0

0

0

0

1

86

40

56

23

20

2

227

Si
lëndëm
ëvete

Ndërlë
ndore

Si
projekts
hkollor

KlasaPergat
itore

57

30

Klasa I

14

Klasa II

Në mënyrë të zbërthyer rezultatet e marra paraqiten grafikisht më poshtë (Fig.4.11/1 dhe
4.11/2).
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80
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0

Drejtorët
Mësuesit

Fig4.11/1: Si do trajtohet Edukimi Mjedisor në shkollë sipas mendimit të drejtorëve dhe mësuesve?

Duke ju referuar tabelës së mësipërme, rezulton se sipas mësuesve dhe drejtorëve të
intervistuar format më të mira të trajtimit të edukimit mjedisor në shkollë janë “Si lëndë
më vete”, “Ndërlëndore” dhe “Si projekt shkollor”. Më pak vlerësohet forma “VJK” dhe
forma “Si veprimtari të hapura që organizon shkolla”. Edukimi Mjedisor nuk shihet i
lidhur në kuadër të nismave komunitare (apo si pjesë e nismës shkolla në komunitet).
140
120
100
80
60
40
20
0

Mësuesit
Drejtorët

Fig 4.11/2: Koha kur duhet të fillojë Edukimi Mjedisor në shkolla.

Mosha më e përshtatshme e përzgjedhur nga mësuesit dhe drejtorët për tu trajtuar
Edukimi Mjedisor është gjatë klasës parapërgatitore, gjatë klasës së Irë dhe gjatë klasës
së IIItë. Nëse e krahasojmë këtë rezultat me rezultatin e marë nga analiza e vlerësimit të
teksteve duket se mësuesit theksojnë më shumë trajtimin e Edukimit Mjedisor atje ku ai
trajtohet më pak aktualisht. Analiza e teksteve tregon se në këto klasa numri i koncepteve
të Edukimit Mjedisor është shumë i ulët.
Nëpërmjet këtij pyetësori është tentuar që të shihet edhe ndikimi i Edukimit Mjedisor në
ndryshimin e sjelljes drejt modeleve pro mjedisore.Sjelljet pro mjedisore janë përcaktuar
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duke vlerësuar lidhjen e nxënësve me natyrën 1, dhe se sa praktikohen në shkolla dhe
familje aktivitete me ndikim pozitiv mbi mjedisin si për shembull ndarja e mbetjeve me
qëllim riciklimin2.
Më shumë së gjysma e nxënësve (55.8%) raportojnëse shëtisin shpesh në natyrë, 10.3% e
tyre u përgjigjën “çdo ditë” dhe 28.7% “rrallë”. Midis dy grupeve (nxënës klasa Vtë dhe
nxënës klasa IXtë) nuk ka ndryshime domethënëse në përgjigje.
Unë dal shëtitje në natyrë me familjen:
43

50
40
30

19

20
10

11
2

Qytet

14
7

1

4

Fshat

0
a. Asnjëherë

b. Rrallë

c. Shpesh

d. Çdo ditë

Fig.4.12: Dalja në natyrë në raport me mjedisin ku jetojmë

Sipas figurës 4.12 vëzhgohet se nxënësit banues të zonave urbane praktikojnë më shumë
daljet në natyrë me familjen sesa nxënësit banues të zonave rurale, të cilët natyrën e kanë
pjesë të përditshmërisë së tyre.
Nga rezultati i marrë për zhvillimin e ndarjes së mbetjeve me qëllim riciklimin, duket se
kjo sjellje ka filluar të praktikohet si në shkolla ashtu edhe në familje. Pa diferenca të
dukshme brenda grupeve të veçanta, në shkollë 57.7% e të intervistuarve janë përgjigjur
se e kryejnë riciklimin. 39.3% e tyre përgjigjen që nuk e kryejnë riciklimin. Pothuajse të
njëjtat shifra rezultojnë edhe për riciklimin në familje, 58.5% e prindërve të intervistuar
përgjigjen që riciklojnë dhe 38.1% e tyre që nuk riciklojnë. Vetëm 1.7% e prindërve nuk
janë të informuar mbi riciklimin.

Fig.4.13: Riciklimi në shkollë dhe familje
1

Kemi vlerësuar se një ndër qëllimet kryesore të edukimit mjedisor është ti afrojë fëmijët sa më shumë me
mjedisin, ndaj shëtitjet në natyrë janë pare si një indicator i mundshëm i matshëm.
2
Është zgjedhur riciklimi si një ndër përparësitë në menaxhimin e integruar të mbetjeve, si një aktivitet për
të cilin është lobuar shumë në shkolla, dhe duke konsideruar zhvillimin pozitiv të industries së riciklimit
vitet e fundit
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Fig 4.14 : Sa diskutohen çështjet mjedisore në familje?

Nga rezultati i marrë për pyetjen se sa diskutohen çështjet mjedisore në familje, prindërit
janë përgjigjur në përqindje pothuajse të barabartë për alternativat “Mjaftueshëm” dhe
“Shumë” sepse ato shpeshherë mundohen ti edukojnë fëmijët e tyre që të respektojnë
mjedisin aty ku munden. Ndërsa përsa i përket përgjigjjeve të marra nga nxënësit, ato në
mënyrë të konsiderueshme kanë diskutuar çështje mjedisore në familjen e tyre.
Vlerësime të tilla mbeten në nivelin e perceptimit që ka grupi i intervistuar. Ato nuk
synojnë të vlerësojnë shkallën e ndikimit në mjedis si rezultat i ndërrmarrjes së një nisme
të tillë. E lidhur me Edukimin Mjedisor, ne vlerësojmë se përpjekja për tu angazhuar në
një nismë promjedisore siç është përpjekja për të zvogëluar mbetjet apo ndarja e një apo
disa rrymave të mbetjeve (p.sh. kanaçe alumini, letraa po plastika) është një tregues
pozitiv i ndërgjegjësimit të arritur përmes rrugëve të ndryshme, përfshirë edhe Edukimin
Mjedisor në shkollë.
Një çështje e rëndësishme e sistemit tonë arsimor (por dhe ai global) në këto vite janë
objektivat kontradiktore që eksistojnë midis mësimdhënies tradicionale (e cila ndeshet sot
shpesh në klasat tona) dhe objektivat që kërkon të realizojë Edukimi Mjedisor. Edukimi
Mjedisor është një mënyrë të mësuari mbi bazën e të menduarit kritik dhe me qendër
veprimin, gjë e cila krijon një detyrë sfiduese për shkollat tona dhe sistemin tonë arsimor.
Edukimi Mjedisor bashkëkohor përpiqet për të transformuar vlerat, të cilat përbëjnë
bazën e vendimmarrjes individuale, nga ato veprime që çojnë në degradim mjedisor (dhe
njerëzor) tek ato që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të planetit. Sigurisht që kjo çon
në një kontrast të thellë midis shkollës dhe mësimdhënies tradicionale, e cila ruan me
fanatizëm mënyrën e vetë të mësimdhënies duke riprodhuar kështu normat dhe vlerat që
aktualisht dominojnë sot vendimmarrjen dhe sjelljen tonë ndaj mjedisit. Prandaj duhet
kuptuar qartë që përballja me këtë kontradiktë është sfida më e madhe për mësuesit e
Edukimit Mjedisor.
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5.

PERFUNDIME

Në këtë kapitull, jepen përfundime rreth analizave të studimit. Ato nxirren bazuar në
analizën e të dhënave dhe diskutimet e përfshira në kapitullin e mëparshëm.
Analiza e përcaktimeve që jep kuadri ligjor dhe rregullator dhe reflektimi i tyre në
programe e tekste mësimore, të dhënat e grumbulluara prej grupeve të ndryshme të
përfshira në proçesin e Edukimit në sistemin arsimor bazë në Shqipëri dhe analiza
krahasimore me vendet e tjera për Edukimin Mjedisor ndihmon të renditen një sërë
përfundimesh për secilin objektiv të këtij studimi. Për më tej, vlerësimi i nivelit të
zbatimit të Edukimit Mjedisor në shkollat tona të arsimit bazë lejon të nxirren përfundime
rreth nivelit të përfshirjes në program të koncepteve mjedisore në fund të dy cikleve
shkollore: të Arsimit Fillor dhe Arsimit të Mesëm të Ulët.

Edukimi Mjedisor në politikat e arsimit
1. Edukimi Mjedisor, si pjesë e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm vlerësohet dhe
renditet në dokumentat zyrtarë si pjesë e formimit të përgjithshëm që çdo individ i
shoqërisë sonë duhet të ketë për të qenë i përgjegjshëm dhe ndërgjegjshëm për të tashmen
dhe të ardhmen e vendit dhe të planetit, por nuk ka një trajtim të njëjtë dhe të qartë të
kuptimit të këtij Edukimi në të gjithë kuadrin e politikave dhe atë rregullator duke e lënë
detyrimin për zbatim të pa përcaktuar qartë si standard në sistemin arsimor.
2. Ndonëse “Ligji për arsimin parauniversitar” liston si një ndër qëllimet e tij, formimin e
një individi të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm për mbrojtjen e mjedisit, ai nuk gjen
reflektim në “Strategjinë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar” deri në vitin 2020. Një
mungesë e lidhjes së qartë të detyrimit për të ndërtuar në mënyrë të qëllimshme këtë
edukim vërehet edhe në të gjitha dokumentet e mëparshme që kanë udhëhequr sistemin
tonë.
3. “Kurrikula e Arsimit Parauniversitar” integron studimet me tema mjedisore në të gjitha
lëndët, duke e trajtuar dhe orientuar Edukimin Mjedisor si pjesë përbërëse në të gjitha
synimet, objektivat dhe udhëzimet e veprimtarisë edukative në sistemin tonë arsimor.
Ndonëse jepen përcaktime të lidhura drejtpërdrejt me këtë edukim, kurrikula nuk
përmban një linjë të qartë dhe të qëllimshme për të strukturuar, monitoruar dhe vlerësuar
edhe këtë aspekt të edukimit në fund të cikleve të studimit, në rastin tonë të Arsimit
Fillor dhe atij të Mesëm të Ulët.
4. Kuptimi dhe terminologjia e përdorur për Edukimin Mjedisor si pjesë e Edukimit për
Zhvillimin e Qëndrueshëm mbetet ende ajo e rreth 20-30 viteve më parë e fokusuar
kryesisht vetëm në mbrojtjen e mjedisit, duke dhënë një kuptim të ngushtë dhe të
paintegruar me lëndë të tjera me karakter social dhe ekonomik. Ndonëse edhe në nivel
global nuk ka një qartësi të shprehur, krahasuar me tendencat globale pritet që ky lloj
Edukimi të zgjerojë këndvështrimin e tij në linjë me përmbushjen e Objektivave të
Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015-2030.
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5. “Standardet e të nxënit” lënë hapësirë të mjaftueshme për të trajtuar çështjet që lidhen
me edukimin mjedisor, dhe “Standarti i teksteve shkollore” orienton të gjitha tekstet
shkollore të kontribuojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në plotësimin e
kërkesave të fushave që janë me rëndësi të madhe edukative si Edukimi Mjedisor dhe ai
Shëndetësor. Megjithatë, kjo frymë nuk pasqyrohet në udhëzimet për autorët e teksteve,
të cilëve nuk u kërkohet zbatimi i objektivave të Edukimit Mjedisor. Për rrjedhojë, tekstet
nuk përmbajnë koncepte të përcaktuara të Edukimit Mjedisor, të integruara në lëndë të
ndryshme apo të rimara në shkallë më të thelluara në klasat më të larta.
6. Udhëzimet e MAS-it për fillimin e vitit shkollor” në të gjithë vitet prej 2010 deri në
2016” përmendin detyrimin e shkollës për organizimin e aktiviteteve jashtëshkollore për
këtë lloj edukimi. Ndonëse ky aspekt i hap rrugë nismës së drejtuesve dhe mësuesve për
aktivitete për Edukimin Mjedisor, mungesa e udhëzimeve për realizimin e veprimtarive
që nxisin ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit ndikon në paqartësi lidhur me
mesazhin që këto aktivitete përçojnë. Për më tej, karakteri ndërlëndor i këtij Edukimi nuk
gjendet i shprehur, që ndikon në krijimin e stereotipeve mbi detyrimin për përfshirjen e
Edukimit Mjedisor vetëm prej disa lëndëve të veçanta.

Edukimi Mjedisor në programet lëndore të Arsimit Fillor dhe të Mesëm të
Ulët
7. Programet lëndore për Arsimin e Mesëm të Ulët kanë tendencë të përfshijnë objektivat
dhe elementët e Edukimit Mjedisor. Por ende 33% e programeve nuk përfshijnë
objektiva apo koncepte të Edukimit Mjedisor. Për më tepër nuk ka kritere të përcaktuara
mbi shpërndarjen dhe përfshirjen (apo mospërfshirjen) e objektivave të Edukimit
Mjedisor në këto programe. Si përfundim mund të thuhet se pavarësisht përcaktimeve në
politikat arsimore dhe mjedisore të vendit lidhur me këtë lloj edukimi, nuk vërehet një
fill i gjelbërt lidhës që shkon përmes programeve lëndore në të gjithë nivelet e arsimit të
marra në shqyrtim në këtë studim. Për rrjedhojë, formimi i nxënësit për Edukimin
Mjedisor përmes shkollës pritet të jetë i mangët, i pavlerësuar për shkallën e të nxënit dhe
i pamonitoruar për cilësinë e njohurive dhe aftësive të dhëna në kuadër të proçesit
mësimor.

Edukimi Mjedisor në tekstet shkollore
8. Tekstet shkollore të shqyrtuara për programin mësimor të Arsimit të Mesëm të Ulët
pasqyrojnë pak përfshirje të tematikave mjedisore. Vetëm 13% e këtyre teksteve
zhvillojnë orë të plota mësimore me tematikë mjedisore e pasqyruar në përmbajtje të
mësimit, ilustrimet dhe aparatin didaktik të tij.
9. Nxënësit marrin më shumë njohuri mbi mjedisin në klasën e VItë. Tema mjedisore më
e trajtuar në tekstet mësimore është “Gjendja mjedisore”, e cila zhvillohet në 128 orë
mësimi. Lëndët që trajtojnë më shumë tema mjedisore përgjatë zhvillimit të orëve të tyre
janë Dituria e Natyrës (23%), Biologjia (13%), Gjeografia (12%) dhe Edukata Shoqërore
(10%). Ndërsa lëndët si Kimia apo Gjuha e Huaj kanë një frymë mjedisore, e shprehur në
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formën e trajtimit të çdo mësimi, nuk përmbajnë elementë të matshëm dhe konkretë të
objektivave të Edukimit Mjedisor.

Zbatimi i Edukimit Mjedisor në shkollat shqiptare
10. Mësuesit, drejtuesit, nxënësit dhe prindërit e përfshirë në këtë studim përfaqësojnë
një komunitet të interesuar për çështjet mjedisore duke qenë të prirur të përkrahin
zhvillimin e sjelljeve pro mjedisore. Dy burimet më të mëdha të marrjes së informacionit
mjedisor për këta grupe janë televizioni dhe interneti, ndërsa për nxënësit mbeten librat
shkollorë dhe aktivitetet në shkollë. Kjo tendencë në përzgjedhje forcon rolin e shkollës
në formimin dhe edukimin e brezave në përgjithësi, dhe Edukimin Mjedisor në veçanti.
11. Në shkolla realizohen aktivitete të ndryshme mjedisore kryesisht festimi i ditëve
mjedisore, por mungon përzgjedhja e kujdesshme e aktiviteteve që përçojnë mesazhe të
Edukimit Mjedisor në funksion të fitimit të aftësive dhe qëndrimeve të duhura pro
mjedisore.
12. Pengesat e paraqitura nga mësuesit për shtrirjen e Edukimit Mjedisor përfshijnë
mungesën e burimeve, programi arsimor i mbingarkuar, prioritetin e ulët në lidhje me
këtë lloj edukimi në shkolla. Kufizimet e shumta në infrastrukturën e shkollave që lidhen
me zhvillimin e mësimit në mjedise të hapura çon në humbjen e lidhjes së fëmijëve me
natyrën dhe mjedisin në përgjithësi, e për rrjedhojë i shtyn në apati në lidhje me çështjet e
mjedisit. Mbingarkesa dhe mungesa e nxitjes për mësuesit çojnë edhe në uljen e
motivimit për të shtrirë këtë lloj edukimi në dimensionin e tij ndërlëndor.
13. Format më të mira të trajtimit të Edukimit Mjedisor në shkollë janë “Si lëndë më
vete”, “Ndërlëndore” dhe “Si projekt shkollor”. Mosha më e përshtatshme e vlerësuar për
të filluar trajtimin e EdukimitMjedisor është gjatë klasës parapërgatitore, dhe më pas
gjatë gjithë ciklit të studimeve.
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REKOMANDIME
o Strategjia e re e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014 – 2020, e frymëzuar
nga objektivi i përgjithshëm i “Strategjisë Europa 2020” për realizimin e një
rritjeje kombëtare të shpejtë dhe të qëndrueshme, e vendos zhvillimin e
qëndrueshëm në vizionin e saj. Ky orientim strategjik duhet të shfrytëzohet nga
ekspertët dhe grupet e kurrikulave, në përfaqësimin sa më të plotë të Edukimit
Mjedisor në sistemin arsimor. Ata duhet të sjellin atë në formën më të
përshtatshme për realitetin e sistemit arsimor shqiptar, prej të cilave më e
preferuara si lëndë më vete dhe përfshirje ndërlëndore.
o Zbatimi i suksesshëm i Programit të parë kombëtar për Edukimin Mjedisor në
shkollat e arsimit nëntëvjeçar në Shqipëri (2015-2017), do të ngrejë një shtyllë të
rëndësishme për suksesin e kurrikulave dhe praktikave të Edukimit Mjedisor në
shkollat tona.
o Hartimi i standarteve të Edukimit Mjedisor për të gjithë ciklet e sistemit arsimor
shqiptar duhet të reflektojë tendencat e zhvillimit të vendit dhe ato globale në
fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm.
o Në kuadër të zhvillimeve të reja strategjike në përmirësimin e sistemit arsimor,
vëmendje shumë e madhe duhet ti kushtohet sigurimit të infrastrukturës së
posaçme dhe burimeve të nevojshme për zhvillimin e orëve të Edukimit Mjedisor
në mjediset e shkollës dhe jashtë saj.
o Ngritja e kapaciteteve dhe kualifikimi i mësuesve të sistemit Arsimor Fillor dhe të
Mesëm të Ulët në formate më bashkëkohore të mësimdhënies dhe intergimit në të
edhe të objektivave të Edukimit Mjedisor duhet të shihet si një parakusht për
zbatimin e çdo politike arsimore. Rekomandimi ynë nuk kufizohet tek mësuesit e
profileve të caktuara, por shtrihet në të gjithë profilet për të nxitur kujdesin dhe
mirëmenaxhimin mjedisor si një shprehi të brendshme dhe sjellje e çdo individi të
shoqërisë.
o Në vijim të historisë së zhvillimit të Edukimit Mjedisor në vend, bashkëpunimi
me sektorin e shoqërisë civile do të theksojë më tej karakterin ndërsektorial të
Edukimit Mjedisor, dhe forcojë partneritetin ndërinstitucional.
o Nisma stimuluese në përfshirjen e komunitetit në nisma të Edukimit Mjedisor
nëpërmjet shkollave dhe programeve arsimore rekomandohen për të nxitur një
edukim komunitar për të tashmen dhe brezat e ardhshëm.
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SHTOJCA 1

Pyetësor
Vlerësimi i Edukimit Mjedisor në Shkollë
(Pyetësori për drejtuesit e shkollës)
Tiranë, Shtator 2015
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Pyetësor
Vlerësimi i Edukimit Mjedisor në Shkollë
(Pyetësori për mësuesit e shkollës)
Tiranë, Shtator 2015
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Pyetësor
Vlerësimi i Edukimit Mjedisor në Shkollë
(Pyetësori për nxënësit e klasës V-të)
Tiranë, Shtator 2015
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SHTOJCA 2/1
Tabelat e vlerësimit të tematikave dhe orëve mjedisore në secilin tekst
a) Shpërndarja e orëve mjedisore sipas lëndëve
Tabela 1. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Gjuhës shqipe
Klasa

Numri i orëve gjithsej
N
280
280
210
175
175
175
175
175
175

1
2
3
4
5
6
7
8
9

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1820

Numri i temave në lidhje
me edukimin mjedisor në
tekstet mësimore
N
%
6
2%
16
6%
18
9%
14
8%
9
5%
2
1%
4
2%
0
0%
2
1%
4%
71

Numri total
Tabela 2. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Matematikës
Klasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numri i orëve gjithsej
N
175
175
175
140
140
140
140
140
140

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1365

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%
1
1%
1
I paperfilshem

Numri total
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Tabela 3. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Edukatës Shoqërore
Klasa

Numri i orëve gjithsej
N
35
35
35
35
35
35
35
35
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
315

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%
5
14%
4
12%
4
12%
8
24%
2
6%
2
6%
2
6%
5
14%
0
0%
32
10%

Numri total

Tabela 4. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Diturisë së Natyrës
Klasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N

%

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%

70
105
70

100%
100%
100%

11
27
18

16%
26%
26%

245

56

23%

Numri i orëve gjithsej

Numri total
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Tabela 5. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Aftësimit Teknologjik
Klasa

N
35
35
35
35
35
35
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
6
17%
8
23%

245

14

Numri i orëve gjithsej

6%

Numri total

Tabela 6. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Edukimit Muzikor
Klasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numri i orëve gjithsej
N
35
35
35
35
35
70
70
70
70

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
455

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%
0
0%
0
0%
0
0%
1
1%
0
0%
1
1%
0
0%
0
0%
0
0%
2
0.44%

Numri total
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Tabela 7. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Gjuhës Angleze
Klasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N

%

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%

70
70
105
105

100%
100%
100%
100%
350

8
9
5
4
26

Numri i orëve gjithsej

11%
13%
5%
4%
7%

Numri total

Tabela 8. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Historisë
Klasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N

%

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%

35

100%

1

1%

70
70
70
70

100%
100%
100%
100%
315

1
1
3

1%
1%
1%

Numri i orëve gjithsej

Numri total
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Tabela 9. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Biologjisë dhe edukimit shendetësor
Klasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N

%

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%

70
70
70
70

100%
100%
100%
100%
380

20
3
12
1
36

Numri i orëve gjithsej

29%
4%
17%
1%
13%

Numri total
Tabela 10. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Gjeografisë
Klasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N

%

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%

70
70
70
70

100%
100%
100%
100%
280

16
2
10
6
34

Numri i orëve gjithsej

23%
3%
14%
6%
12%

Numri total
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Tabela 11. Temat në lidhje me edukimin mjedisor në tekstin e
Kimisë
Klasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N

%

Numri i temave në lidhje
me edukimin
mjedisor
në tekstet mësimore
N
%

35
35
70

100%
100%
100%
140

0
0
1
1

Numri i orëve gjithsej

1%
0.7%

Numri total

b - Shpërndarja e temave mjedisore sipas klasave

Tabela 1. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore të klasës 1
Tema
Lënda:

mjedisore

Abetar
e

Matemati
kë

Edukatë
shoqërore

Total
i

Gjendja mjedisore

1

1

Presionet e ndryshme

1

1

Aktiviteti njerëzor

4

4

8

4

10

Problemet mjedisore
Numri total

Erjona Alla
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Tabela 2. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore të klasës
2
Tema
Lënda:

mjedisore

Gjuhë
shqipe

Gjendja mjedisore

Matemati
kë

Edukatë
shoqërore

Total
i

11

2

13

6

1

7

17

3

20

Presionet e ndryshme
Aktiviteti njerëzor
Problemet mjedisore
Numri total

Tabela 3. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore të
klasës 3
Tema
Lënda:

mjedisore

Edukatë Dituri
shoqëro Natyre
re

Totali

9

1

5

15

Aktiviteti njerëzor

7

1

2

10

Problemet mjedisore

2

2

3

7

Numri total

18

4

10

32

Gjendja mjedisore

Gjuhë
shqipe

Matemati
kë

Presionet e ndryshme
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Tabela 4. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore
të klasës 4
Tema
Lënda:

mjedisore

Gjendja mjedisore
Presionet
ndryshme

Gjuhë
shqipe

Matemati
kë

Edukat
ë
shoqëro
re

8

Dituri
Natyre

Totali

11

19

11

19

3

5

25

43

e

Aktiviteti njerëzor

8

Problemet mjedisore

1

1

Numri total

9

1

8

Tabela 5. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore
të klasës 5
Tema
Lënda:

mjedisore

Gjendja mjedisore

Gjuhë
shqipe

8

Presionet e ndryshme
Aktiviteti njerëzor

1

Problemet mjedisore

3

Numri total

12

Erjona Alla

Matemati
kë

Edukat
ë
shoqëro
re

Dituri
Natyre

Totali

1

12

21

1

1

2
1

2

5

8

18

32
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Tabela 6. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore të klasës 6
Tema
mjedisore
Lënda:

Aftës
im
tekn
ologj
ik

3

4

Problemet
mjedisore
Numri total

Edu
kim
muz
ikor

12

Gjendja
mjedisore
Presionet e 2
ndryshme
Aktiviteti
njerëzor

Biologji
dhe
edukim
shëndetës
or

6

1

Gjeo
grafi

Gju
ha
angl
eze

Edu
katë
shoq
ëror
e

Gju
hë
shqi
pe

Tot
ali

10

2

1

1

26

3

3

12

1

1

4

2

3

1

16

8

2

20

1

1

7
10

2

55

Tabela 7. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore të klasës 7
Tema mjedisore
Lënda:

Aftë
sim
tekn
ologj
ik

Gjendja
mjedisore
Presionet
ndryshme

Hist
ori

1
e

Aktiviteti
njerëzor

6

Problemet
mjedisore

2

Numri total

8

Erjona Alla

Biologj
i dhe
eduki
m
shëndet
ësor

2

Gjeog
rafi

Gju
ha
angl
eze

1

4

1

1

1

2

Eduk
atë
shoqë
rore

1

1

2

9

7
2

2

2

3

Gju Tot
hë
ali
shq
ipe

2

2

15

1

5

4

29
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Tabela 8. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore të klasës 8
Tema mjedisore
Lënda:

Gjuh
a
angle
ze

Histori

Gjeogr
afi

Biolog
ji

Gjendja mjedisore

2

1

2

7

Presionet
ndryshme

e 1

4

Edukat Totali
ë
shoqëro
re
12
5

10

Aktiviteti njerëzor

2

Problemet
mjedisore

1

1

3

4

1

10

Numri total

6

2

11

11

6

36

2

4

Tabela 9. Klasifikimi i temave mjedisore në tekstet shkollore të klasës 9
Tema
mjedisore
Lënda:

Gjuh
a
angle
ze

Gjuhë
shqipe

Gjeogr
afi

Biolog
ji

Gjendja mjedisore

1

2

8

3

1

1

Presionet
ndryshme

e

Aktiviteti njerëzor
1

Numri total

2

2
1

1
4

Totali

14

1

Problemet
mjedisore

Erjona Alla
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10

3

1

3

1

20
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SHTOJCA 2.2

Standarti i rekomanduar 1
Në bashkëpunim me grupin e ekspertëve të Institutit të Kurrikulës dhe Trajnimit
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Standarti i rekomanduar
Në bashkëpunim me grupin e ekspertëve të Institutit të Kurrikulës dhe Trajnimit

FUSHA

KONCEPTET



Nxënësit argumentojnë nevojën për
të marrë përgjegjësi në familje. Ata
arsyetojnë faktin se rolet shoqërore
dhe përgjegjësitë në familje
zhvillojnë kuptimin për veten dhe
identitetin personal.



Nxënësit sjellin arsyetime rreth
faktit se familja të jep identitet dhe
reputacion, se në familje të gjithë
përmbushin
seriozisht
çdo
përgjegjësi, referuar nevojës për të
pasur një familje të konsoliduar, të
qëndrueshme.

Barazia



Nxënësit pranojnë, që në sisteme të
ndryshme ekonomike, ndarja dhe
rishpërndarja e burimeve të
përbashkëta natyrore bëhet në
mënyra të ndryshme. .

Mungesa e burimeve



Nxënësit analizojnë përdorimin e
burimeve natyrore lokale (p.sh.
kafshë, minerale, perime, lëndë
druri, peshk dhe minerale), dhe
shqyrtojnë aftësinë/pa aftësinë e
sistemit
ekonomik
për
të
miradministruar dhe rigjeneruar në
një
nivel
të
qëndrueshëm
ekzistencën/mungesën e burimeve
natyrore.

për
1.1 Përgjegjësia e Përgjegjësia
brezit
referuar brezat e ardhshëm
brezit pasardhës

2.2 Sistemet
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SHTOJCA 2.3
PROGRAME TË KLASËS 1/VITI I BOTIMIT 2003
Vetëm në 2 programe (Edukatë shoqërore 1 dhe Aftësim teknologjik 1) rezulton se ka
lidhje të drejtëpërdrejtë me objektivat e zhvillimit të edukimit mjedisor.
1. Gjuha shqipe dhe letërsia 1
Nga analiza e programit të Gjuhës shqipe dhe letërsisë të klasës së parë rezulton se
mungojnë objektiva që lidhen drejtëpërdrejtë me edukimin mjedisor.
2. Matematika 1
Nga analiza e programit të Matematikës 1 rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen drejtëpërdrejtë me edukimin mjedisor.
3. Edukimi figurativ 1
Nga studimi i programit të Edukimit figurativ 1 rezulton se ekziston vetëm një objektiv
që ka lidhje jo në mënyrë të drejtëpërdrejtë me edukimin mjedisor përkatësisht:
-Të dallojë atë që është artistike në arkitekturën e mjedisit, si: në shtëpitë e banimit,
këndin e lojërave, lagje etj.
4. Edukimi muzikor 1
Nga studimi i programit të Edukimit muzikor 1 rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen me edukimin mjedisor.
5. Edukim fizik 1
Nga studimi i programit të Edukimit fizik 1 rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen me edukimin mjedisor.
6. Aftësimit teknologjik 1
Në këtë program theksohet se: Edukimi teknologjik përfshin njohuritë dhe
shkathtësitë teknologjike, proceset teknologjike, si dhe impaktin e teknologjisë ndaj
individit dhe shoqërisë në të njëjtë kohë. Pra, në përgjithësi, ai synon aftësinë për të
vlerësuar produktet teknologjike nga pikëpamja funksionale, ekonomike, mjedisore dhe
estetike.
Në linjën: Njeriu dhe shoqëria në teknologji kemi objektivat të tilla si:
o Të dallojë gjithçka që na rrethon.
o Të ndërtojë mjedisin ku ndodhet shkolla.
Edhe në linjën: Strukturat, mekanizmat, forcat dhe energjia rezulton me objektivin:
o Të modelojë objekte natyrore.
7. Edukata shoqërore 1
Nga analiza e programit të Edukatës shoqërore 1
rezulton se në: Kreun II. Unë dhe të tjerët kemi
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objektiva:
o Të dallojë lidhjet që ai ka me mjedisin;
o Të dallojë dhe të vlerësojë nevojën që ai ka për mjedisin që e rrethon;
o Të dallojë dhe të vlerësojë atë çfarë ai mund t’i japë mjedisit që e rrethon;
o Të shprehë përgjegjësinë mjedisit etj.
o Të kemi respekt për mjedisin.
PROGRAME TË KLASËS SË 2/VITI I BOTIMIT 2004
Vetëm në 2 programe (Gjuha shqipe 2, Edukatë shoqërore 2) rezulton se ka
lidhje të drejtërdrejtë me objektivat e zhvillimit të edukimit mjedisor.
1. Gjuha shqipe 2
Në programin e Gjuhë shqipe 2 në synimin e lëndës theksohet se: “Mësimi i gjuhës
shqipe në klasën e dytë synon ta aftësojë nxënësin të përdorë saktë gjuhën amtare, të
hyjë në komunikim me të tjerët, duke transmetuar mendime nëpërmjet të folurit, të
lexuarit dhe të shkruarit, duke fituar dhe pasqyruar përvoja gjuhësore të larmishme,
nëpërmjet të cilave pasqyrohen imagjinata dhe ndjenjat rreth dukurive të jetës dhe të
botës që e rrethon, duke shprehur aftësi dhe qëndrime për zhvillimin e tij gjuhësor dhe
intelektual”.
Nëpërmjet mësimit të gjuhës shqipe në klasën e dytë nxënësi arrin të ushtrohen në të
katër aktivitetet e kuptimshmërisë (të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit e të shkruarit), pasi
këto aktivitete u mundësojnë njohjen e vetes dhe të botës përreth, duke plotësuar nevojat
themelore, shpirtërore dhe shoqërore. Përvetësimi i këtyre përvojave dhe aktiviteteve
shton mundësitë e funksionimit të tyre në rrethin e vet, si dhe njohjen dhe shprehjen e
botës materiale, shpirtërore dhe imagjinare.
Gjithashtu kjo lidhje shikohet qartë edhe në Linjën: Të lexuarit/ Nënlinja: Të lexuarit
për të reflektuar mbi idetë e pjesës/ Objektivat: Tekste që përmbajnë përshkrime të
mjediseve dhe njerëzve që marrin pjesë në to. Në linjën: Të shkruarit/
Nënlinja:Tëshkruarit me imagjinatë/Objektivat: Tekste me portrete njerëzish dhe pamje
nga pejsazhi i natyrës dhe mjedise të ndryshme.
2. Matematika 2
Në programin e Matematikës 2 citohet se zgjidhja e problemave bazohet në situata
konkrete, empirike, jolibreske, duke përdorur në porcione të konsiderueshme elementin
e lojës.Zgjidhja e problemave të jetë në qendër të mësimit të matematikës. Ai është
procesi nëpërmjet të cilit nxënësit kuptojnë dhe ndjejnë fuqinë e matematikës në botën
që i rrethon.
Komunikimi matematik është gjuha e jetës së përditshme është një urë që lidh
informalen dhe intutitiven me simbolikën matematike. Pra kemi elementin empirik
në këtë program si një element i rëndësishëm i zhvillimit të objektivave të edukimit
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mjedisor, por kjo kuptohet për trajtim varet nga këndvështimi i autorit të tekstit dhe
mësuesi/es të klasës.
3. Edukata shoqërore 2
Në këtë program theksohet përmasa globale: njohja, pranimi dhe nxitja e ndërvarësisë
dhe të solidaritetit global. Pikërisht në linjën: Individët, grupet, institucionet/
Objektivat/Nxënësi duhet të jetë i aftë:
o Të dallojë disa forma të komunitetit (lagje, fshati, qytete, rrethe, vendi).
o Të përshkruajë disa nga ndryshimet në komunitetin e tij.
o Të shpjegojë rëndësinë e punës për zhvillimin e komunitetit ku jeton
Në linjën: Njerëz, vende, mjedise /Objektivat: Të mbajë qëndrim ndaj personave që
nuk i zbatojnë rregullat në mjedise të ndryshme.
4. Edukim figurativ 2
Programi i Edukimit figurativ 2 synon “të realizojë formimin artistik të personalitetit të
nxënësit duke e pajisur atë me përdorimin e simboleve e tematikave të larmishme
nga jeta e tyre e mjedisi”
Gjithashtu rezulton edhe në linjën VI”/Lidhja ndërlëndore me jetën dhe me
mjedisin/Objektivat: Nxënësi duhet të bëj lidhjet mes arteve pamore dhe disiplinave të
tjera në jetën e përditshme.
5. Edukim muzikor 2
Në programin e Edukimit muzikor 2 rezulton se në:
Linjën/ Bazat e arsimimit muzikor/Objektivat: të zhvillojnë ndjenjën ritmike dhe
melodike te këngët, lojërat dhe pjesë të ndryshme muzikore; të gjejnë shembuj të
ritmit në mjedis dhe në muzikë dhe në linjën/ Shprehje dhe krijim muzikor/
Objektivat:të gjejnë ndryshimet ndërmjet tempit, shpejt - ngadalë, duke dhënë shembuj
që ndodhin në mjedisin e tyre dhe në muzikë, kemi të bëjmë me realizimin e objektivave
të edukimit mjedisor jo në mënyrë të drejtëpërdrejtë.
6. Aftësim teknologjik 2
Në programin e Aftësimit teknologjik 2 theksohet se: “Për rritjen e interesit të
nxënësve për punë për të zgjeruar dhe për të thelluar njohuritë dhe shprehitë e
fituara, është mirë të organizohen edhe punë jashtë klase, si: në zbukurimin e
korridoreve të shkollës, të oborrit, të kujdesen për lulishten e shkollës, të fshatit, të zonës
ku banojnë, të komunitetit etj.”.
7. Edukim fizik 2
Nga studimi i programit të Edukimit fizik 2 rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen me edukimin mjedisor
PROGRAME TË KLASËS SË 3/VITI I BOTIMIT 2005
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Vetëm në 5 programe (Dituri natyre 3, Edukim qytetar 3, Gjuhë shqipe 3, Edukim
figurativ 3, Aftësim teknologjik 3) rezulton se ka lidhje të drejtëpërdrejtë me
objektivat e zhvillimit të edukimit mjedisor.
1. Gjuha shqipe 3
Nga analiza e programit të Gjuhës shqipe të klasës së tretë kemi lidhje të
drejtëpërdrejtë me objektivat e zhvillimit të edukimit mjedisor. Nga ku rezulton se
në linjën: Të dëgjuarit e të folurit /Nënlinjat: Të dëgjuarit dhe të folurit në grup
kemi tematika: që lidhen me çështjet shoqërore, si: mbrojtja e mjedisit.
Gjithashtu edhe në parimet didaktike nënvizohet se: Mësimi i gjuhës shqipe të zhvillohet
përmes përdorimit të materialeve autentike ose të riciklueshme.
2. Matematika 3
Nga shqyrtimi i programit të Matematikës 3 rezulton se vetëm në komponentë
kryesorë të mësimit të matematikës kemi një lidhje jo të drejtëpërdrejtë (elementi
empirik) me objektivat e zhvillimit të edukimit mjedisor siç janë: lidhjet konceptuale.
Në to pohohet se gjatë mësimit të matematikës nxënësit kanë nevojë të kuptojnë që
konceptet matematikore lidhen me njëritjetrin, me lëndët e tjera dhe me situata të jetës
së përditshme.
3. Edukim qytetar 3
Nga studimi i programit të Edukatës qytetare 3 të bie në sy se disa nga konceptet dhe
aftësitë bazë të edukimit për qytetari demokratike është edhe zhvillimi (ndryshime të
qëndrueshme) që do të thotë: “Përkushtimi ndaj parimit të zhvillimit njerëzor të
qëndrueshëm, që mban parasysh ekuilibrin ndërmjet zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe
mjedisor”, citohet në program. Në linjën: Individi dhe grupi/Objektivat: Të përshkruajë
grupet sociale ku bën pjesë (familja, shkolla, grupi artistik, klubi i gjelbër, skuadra e
lagjes etj.) theksohet grupi i gjelbër.
Po kështu edhe në linjën:Rregullat/ Objektivat: Të argumentojë pse duhen zbatuar
rregullat në ambientet e klasës dhe të shkollës; Të përpilojë rregulla për mjedise të
ndryshme; Të rradhisë rregullat sipas përkatësisë për mjediset e shkollës dhe t’i
argumentojë ato.
Gjithashtu në linjën: Komunitet/ kemi objektivat që lidhen drejtëpërdrejtë më edukimin
mjedisor të tilla si nxënësi të jetë i aftë që të përfshihet në veprimtari në dobi të
komunitetit (ruajtja e gjelbërimit etj.) për të rritur sasinë e shërbimeve në komunitet.
Linja e fundit e këtij program është Shëndeti dhe mjedisi në të cilënnxënësi duhet të
jetë i aftë: Të diskutojë se si ndikon mjedisi i gjelbër në shlodhjen e njeriut; Të
vëzhgojë rastet e keqpërdorimit të mjedisit (në shkollë, në institucione publike,
etj.);Të kryejë veprime të ndryshme dhe konkrete për përmirësimin e situatës
mjedisore (në klasë,në shtëpi apo mjedisin përreth); Të planifikojë një dietë ushqimore
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që redukton rreziqet e mbipeshës ose të nënpeshës; Të flasë për rolin që ka sporti dhe
shëtitjet në ajër të pastër për shëndetin e njeriut;
4. Edukim figurativ 3
Nga analiza e programit të Edukimit figurativ 3 rezulton se ai ka një rubrikë të
ashtuquajtur Lidhja me jetën dhe mjedisin që nënkupton se nxënësit do të evidentojnë
lidhjet e kësaj fushe arti me llojet e tjera të artit, me lëndët e tjera mësimore dhe me
mjedisin ku zhvillohet.
Po gjithashtu në linjën VI Lidhja ndërlëndore me mjedisin citohen objektiva të tilla si:
Nxënësi të bëj lidhjet mes arteve figurativ dhe disiplinave të tjera në jetën e
përditëshme që: Të njohë rolin e artit në jetën e përditshme dhe në mjedisin ku jeton.
Programi sugjeron edhe veprimtari praktike: Si të rregullojmë në mënyrë estetike
mjedisin ku jetojmë.
5. Aftësim teknologjik 3
Nga studimi i programit të Aftësimit teknoogjik 3 citojmë se kemi një lidhje të
drejtëpërdrejtë me objektivat e dukimit mjedisor, vetëm në linjën Njeriu dhe shoqëria
në teknologji në nënlinjat e mëposhtme përkatësisht:
o Mjedisi dhe vendbanimi: Artizanati tradita dhe vendbanimi; Artizanati tradicional,
llojet e banesave, ushqimi dhe rëndësia e tij, veshja dhe kujdesi estetik;
o Transporti: Mjetet e thjeshta të transportit, kujdesi në rrugë.
o Teknologjia e materialeve dhe proceseve: Për rritjen e interesit të nxënësve për
punë për të zgjeruar dhe për të thelluar njohuritë dhe shprehitë e fituara, është mirë të
organizohen edhe punë jashtë klase, si: në zbukurimin e korridoreve të shkollës, të
oborrit, të kujdesen për lulishten e shkollës, të fshatit, të zonës ku banojnë, të
komunitetit etj.
6. Dituri natyre 3
Programi i klasës së tretë Dituri natyre 3 parashikon informacion për
shumëllojshmërinë e trupave dhe të gjallesave, për klasifikimin e tyre, si dhe për lidhjet
ndërmjet natyrës së gjallë me natyrën jo të gjallë, duke u ndalur në rolin e njeriut për
ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. Ai synon, gjithashtu, të zhvillojë përfytyrimet e
nxënësve për kohën dhe hapësirën, si dhe për ndryshimet në natyrë. Një vend të
rëndësishëm zë trajtimi i marrëdhënieve ndërmjet gjallesave dhe mjedisit të tyre, duke
theksuar dhe problemet e edukimit mjedisor.
Synime të programit
Zbulimi i lidhjeve ndërmjet varësisë së botës së gjallë dhe mjedisit; Zhvillimi i
personalitetit, sjelljeve, qëndrimeve dhe vlerave, që i aftësojnë fëmijët të
bashkëveprojnë me mjedisin në mënyrë të ndërgjegjshme, të përgjegjshme dhe
konsensuale.
Objektivat e zhvillimit të edukimit mjedisor lidhen pëtkatësisht me kapitujt 1, 5, 6, 7,
10 me objektiva të tilla si:
o Të përshkruajnë përshtatjen e bimëve me mjedisin.
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o
o
e
o

Të përshkruajnë përshtatjen e kafshëve me mjedisin
Të vëzhgojnë riciklimin dhe ripërdorimin e lëndëve (p.sh. letra, pambuku, kanoçet
aluminit etj.).
Të tregojnë pse dhe si ushqehemi?

7. Edukim fizik 3
Nga studimi i programit të Edukimit fizik 3 rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen me edukimin mjedisor.
8. Edukim muzikor 3
Nga studimi i programit të Edukimit muzikor 3 rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen me edukimin mjedisor.
PROGRAME TË KLASËS SË 4/VITI I BOTIMIT 2006
Vetëm në 5 programe (Dituri natyre 4, Gjuhë amtare 4, Aftësim teknologjik 4, Histori 4,
Edukatë shoqërore 4) rezulton se ka lidhje të drejtërdrejtë me objektivat e zhvillimit të
edukimit mjedisor.
Në të gjitha programet lëndore të klasës së katërt ndeshet një paragraf i njëjtë për
aspektet kroskurrikulare. Aty theksohet se gjatë zbatimit të programit lëndor një
vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet çështjeve të mjedisit, ruajtjes, mbrojtjes së tij
dhe globalizmit. Ky paragraf çuditërisht është i njëjtë për të gjithë programet e klasës së
katërt.
1. Gjuhës shqipe 4
Nga analiza e programit të Gjuhës amtare të klasës së katërt kemi lidhje të
drejtëpërdrejtë me objektivat e zhvillimit të dukimit mjedisor. Nga ku rezulton se në
nënlinjën/ Të lexuarit për të kuptuar tekstin e për të marrë informacion me
objektivat/ Të zgjerojë me detaje shtesë informacionin e marrë nga burime të
ndryshme, si: libri, media, video, interneti, si dhe.kanale të tjera informacioni; Të dallojë
informacionin më të rëndësishëm nga informacioni i dorës së dytë për të bërë
përgjithësime; Të përzgjedhë për qëllime të caktuara informacionin e domosdoshëm/
realizohet tematika: Informacione nga literatura ndihmëse: gazeta, revista, dokumente,
shkollore, shtetërore.etj si dhe ta kuptojë informacionin që merr për botën që e rrethon.
Gjithashtu në nënlinjën/Të dëgjuarit e të folurit për të marrë informacion,
udhëzime dhe orientime në mënyrë ndividuale dhe në grup, objektivat realizohen në
tematika të tilla si:Tema nga koha e lirë: lojra, veprimtari sportive, biblioteka, Radio
TV, gazeta, udhëtime, shëtitje, turizmi, mjedisi, jeta në shkollë, zbavitje, etj
Po kështu në nënlinjën/ Të shkruarit për qëllime vetjake dhe më gjerë, me objektivat: Të
ndërtojë orarin e veprimeve në veprimtari të ndryshme realizohen në tematika të
tilla si: Modele shkrimesh ku bëhet fjalë për veprimtari të tilla si: një festë në klasë,
një veprimtari sportive, një veprimtari mjedisore apo njohëse apo në tekste ku nxënësve
u jepen modele shkrimesh si psh: këshilla për rregullin në klasë, për riqarkullimin e
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mbeturunave, formular, plan i thjeshtë pune apo veprimtarie, thirrje për veprime
qytetare etj.
Është për tu theksuar fakti se në zbatimin e kurrikulës së lirë të këtij program sugjerohet
që mund të organizohen konkurse me temë “Veprimtari në shërbim të ruajtjes së
mjedisit”.
2. Dituri natyre 4
Nga studimi i programit të Diturisë së Natyrës 4 rezulton se ai përbëhet nga katër
fusha përkatësisht: fusha e gjeografisë, fizikës, kimisë dhe biologjisë. Programi i
lëndës Dituri Natyre për klasën e katërt, ruan synimet e përgjithshme të kësaj lënde për
ciklin fillor, si më poshtë:
o Sigurimi i arsimimit fillestar në shkencat e natyrës dhe aftësimi i fëmijëve në
procesin e fitimit dhe të zhvillimit të koncepteve elementare shkencore;
o Zbulimi i lidhjeve ndërmjet varësisë së botës së gjallë dhe mjedisit;
o Zhvillimi i personalitetit, sjelljeve, qëndrimeve dhe vlerave, që i aftësojnë
fëmijët të bashkëveprojnë me mjedisin në mënyrë të ndërgjegjshme, të
përgjegjshme dhe konsensuale.
Në linjën 1: Vendet dhe njerëzit shkruhet se objektivat janë që nxënësit do të
njihen me elementet e mjedisit natyror dhe rolin që ata luajnë në jetën e njeriut.
Gjithashtu trajtohen marrëdhëniet e ndërsjellta të njeriut me natyrën si dhe pasojat e
këtij bashkëveprimi. Nxënësit do të kenë mundësi të vëzhgojnë drejtpërdrejt natyrën si
dhe të marrin vendime për ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit ku ata jetojnë. Në këtë
linjë nxënësit do të mësojnë për rolin që luan uji në natyrë dhe në jetën tonë të
përditshme, si një nga pasuritë më të rëndësishme natyrore.
Në nënlinjën Mjedisi natyror, objektivat janë që nxënësit të dallojnë disa forma të
veprimtarisë njerëzore, që lidhen me forma të caktuara të relievit; të dallojnë elementet
e mjedisit që ndikojnë në jetën e tij të përditshme; të përshkruajnë lidhjet e njeriut me
elementet e mjedisit dhe varësinë e ndërsjellë të tyre; të dallojnë ndryshimet që mund të
pësojnë elementet e mjedisit dhe si mund të ndikojnë ato në jetën e njeriut. Si dhe
njohuritë dhe aftësitë kryesore janë: mjedis natyror, mjedis human, elemente të
mjedisit
natyror,
marrëdhënie
njeri-mjedis
dhe
anasjelltas
etj.
Gjithashtu në nënlinjën Atmosfera dhe dukuritë gjeografike që lidhen me të
kërkohet të realizohen këto objektiva: Të përshkruajnë elementet përbërës dhe
rëndësinë e saj për jetën në Tokë; (p.sh. gjallesat nuk mund të jetojnë pa oksigjen); Të
demonstrojnë me shembuj të thjeshtë drejtimin dhe forcën e erës si dhe rëndësinë e
përdorimit të saj tek njeriu;Të vëzhgojnë dhe të raportojnë disa nga pasojat e veprimit
të dukurive atmosferike për njerëzit dhe për mjedisin; Të diskutojnë për rëndësinë e
kujdesit që duhet të tregohet në përdorimine ujit (p.sh., të mos shpërdorojmë ujin e
pijshëm); Të diskutojnë për mënyrat e ndotjes së ujit (p.sh. ç’ndodh me ujin që përdoret
në një fabrikë) etj.
Po kështu, në linjën Mjedisi fizik trajtohen burimet dhe përdorimet e energjisë,
shndërrimet e saj nga një formë në tjetrën. Një rëndësi të veçantë ajo tregon në
zhvillimin e idesë së përdorimit me mençuri të energjisë, në ruajtjen e burimeve të saj
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dhe në mbrojtjen e mjedisit. Ajo gjithashtu trajton mënyrat e shfrytëzimit të energjisë
elektrike dhe u krijon mundësitë nxënësve për të identifikuar rastet e keqpërdorimit të
saj etj.
Në nënlinjën Burimet e energjisë kemi objektivat: Të bëjnë dallimin midis
burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe atyre të paripërtërishme; Të bëjnë
dallimin midis koncepteve “konsum i energjisë” dhe “kursim i energjisë”; Të
përshkruajnë dhe diskutojnë për mënyrat e kursimit të energjisë në shtëpi dhe në
mjediset e tjera të vendbanimit të tyre; Të tregojnë shpërdorime të burimeve të
energjisë nga njeriu dhe të përshkruajnë masat për mbrojtjen e tyre nga dëmtimet (p.sh.
shfrytëzimi pa kriter i burimeve të pa-ripërtërishme, kur ekziston mundësia e
shfrytëzimit të burimeve të ripërtërishme).
Nënlinja/ Bashkëlidhja e gjallesave me njëra-tjetrën dhe me mjedisin nënvizojmë këto
objektiva: Të përshkruajnë se gjallesat janë të lidhura me njëra-tjetrën dhe me mjedisin,
përfshirë këtu edhe njeriun; Të përshkruajnë rrugët me anë të të cilave njeriu ndihmon
ose kërcënon organizmat e tjerë të gjallë (p.sh. mbrojtja e llojeve të rrezikuara nga ndotja
e mjedisit në të cilin ato jetojnë). Përsa i përket aspekteve kros-kurrikulare një
vëmendje të veçantë i kushtohet çështjeve të mjedisit, ruajtjes dhe mbrojtjes së tij dhe
sfidës globale.
3. Edukatë shoqërore 4
Nga analizimi i programit të Edukatës shoqërore të klasës së katërt rezulton se vetëm në
fushën: Njerëz, vende, mjedise tek konceptet dhe aftësitë kryesore shkruhet që
trajtohen edhe “Vendimmarrjet dhe kujdesi për mjedisin natyror”.
4. Edukim muzikor 4
Nga studimi i programit të Edukimit muzikor 4 vetëm në aspektet kros-kurrikulare
theksohet se gjatë zbatimit të tij një vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet çështjeve të
mjedisit,ruajtjes dhe mbrojtjes së tij.
5. Edukim figurativ 4
Nga shqyrtimi i programit të Edukimit figurativ 4 vetëm tek formimi artistik i
nxënësit nënvizohet se ky formimi do të realizohet duke i pajisur ata me njohuri
për përdorimin e simboleve e të tematikave të larmishme nga jeta e tyre e mjedisi. Në
aspektet kros-kurrikulare theksohet se gjatë zbatimit të tij një vëmendje e veçantë duhet
t’i kushtohet çështjeve të mjedisit, ruajtjes dhe mbrojtjes së tij;
6. Edukim fizik dhe sporte 4
Nga studimi i programit të Edukimit fizik dhe sporte 4 dhe sporteve vetëm në
aspektet kroskurrikulare theksohet se gjatë zbatimit të tij një vëmendje e veçantë duhet
t’i kushtohet çështjeve të mjedisit, ruajtjes dhe mbrojtjes së tij dhe sfidës globale.
7. Matematika 4
Nga analizimi i programit të Matematikës 4 rezulton se në linjën 5: Mbledhja,
organizimi dhe interpretimi i të dhënave, objektiavat janë të lidhura në mënyrë të jo
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drejtëpërdrejtë me edukimin mjedisor përkatësisht: Të interpretojnë tabela ose diagrame
të gatshme, me të dhëna nga jeta e tyre e përditshme; Të grumbullojnë të dhëna
nëpërmjet anketave të thjeshta nga mjedisi i tyre i përbashkët dhe t’i paraqesin ato duke
përdorur tabela e diagrame.
Aspektet kros-kurrikulare janë patur parasysh në shtjellimin e rubrikave të programit.
Edhe gjatë zbatimit të tij një vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet edukimit
mjedisor, ndotjes dhe mbrojtjes së tij; duke veshur me informacion të përshtatshëm
problemat matematike.
8. Aftësim teknologjik 4
Nga studimi i programit të Aftësimit teknologjik 4 rezulton se një ndër qëllimet e
edukimit teknologjik është edhe kultivimin e bimëve të ndryshme bujqësore, luleve
dekorative etj.
Në linjën Teknologjia e materialeve dhe proceseve kemi të bëjmë më nënlinjën:
Riciklimi i materialeve dhe në linjën Njeriu dhe shoqëria në teknologji kemi të bëjmë
me linjën e mjedisit fizik e social me objektiva të cilat janë të lidhura me objektivat e
edukimit mjedisor.
Po gjithashtu, përsa i përket aspekteve kros-kurrikulare shkruhet se gjatë zbatimit të
tij një vemendje e veçantë duhet t’i kushtohet edukimit mjedisor, ndotjes dhe mbrojtjes
së tij.
9. Historia 4
Nga studimi i programit të Historisë 4 rezulton se vetëm në rubrikën e integrimit
shkruhet se historia mund të lidhet me lëndën e gjeografisë nga objekti i studimit që
është mjedisi natyror. Ato duhet të lidhen me konceptet e zhvillimit të shoqërisë
njerëzore, qytetarisë, si për shembull, me lidhjet e ndërsjella midis elementëve natyror
dhe shoqëror të mjedisit dhe pasojat e tyre, si dhe të përfshijnë veprimtari të tilla si
diskutimet etj. Po gjithashtu në lidhje me shkencën e natyrës në çështje të tilla
si:çështja e ngrohjes globale.
PROGRAME TË KLASËS 6/ VITI I BOTIMIT 2005
Vetëm në 3 programe ( Fizikë 6, Biologji dhe edukim shëndetësor 6 dhe Gjeografi 6)
rezulton se ka lidhje të drejtpërdrejtë me objektivat e zhvillimit të edukimit mjedisor.
1.Aftësim teknologjik 6
Në programin theksohet se : Teknologjia përfshin zhvillimin e objekteve, të sistemeve
ose të mjediseve.Nxënësit do të zhvillojnë njohuri për ndikimet e teknologjisë në
mjedis.Ato do të ndihmohen të marrin vendime të menduara rreth përdorimit të
teknologjisë në lidhje me shoqërinë, mjedisin dhe ekonominë.
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Një ndër synimet e lëndës është të kuptojë rolin e dukshëm të individit në shoqëri dhe
ndihmesën e tij në ndryshimin e mjedisit në të cilin ai jeton.
Nga analiza e programit të lëndës Aftësim teknologjik të klasës së gjashtë, rezulton se
mungojnë objektiva që lidhen ngushtë me edukimin mjedisor por elementë të tij duken në
2 linjat në vijim:
-Linja 2 (Strukturat, mekanizmat, forcat dhe energjia) - Ruajtja e energjisë: Shfrytëzimi i
energjisë, ruajtja e energjisë.
-Linja 4 (Njeriu dhe shoqëria në teknologji )- Teknologjia ekologjike: Roli i teknologjisë
ekologjike në shoqëri; të mirat e ekologjisë për individin dhe shoqërinë; ndikimi i
koncepteve dhe prirjeve ekonomike, kulturore dhe estetike në produktet teknologjike;
përfshirja e individit në marrjen e vendimeve që lidhen me mjedisin dhe që ndikojnë në
cilësinë e jetesës.
2. Biologji dhe edukim shëndetësor 6
Programi i lëndës Biologji dhe edukim shëndetësor synon të studjojë disa nga faktorët që
ndikojnë në ekosistemet e ndryshme, duke përfshirë ndryshimet që ndeshen në mënyrë
natyrore dhe ndryshimet që lindin si pasojë e njerëzve.
Nga analiza e këtij program rezulton se ky është një libër i gjelbërt i cili ka një objektivë
që lidhet ngushtë me edukimin mjedisor si: të përshkruajnë rrugët në të cilat njerëzit
mund të ndryshojnë habitatet dhe ndikimet e këtyre ndryshimeve në bimët dhe kafshët
brenda habitateve.
Lënda është organizuar në linja e nënlinja të cilat përmbajnë objektiva që lidhen me
edukimi mjedisor si:
1.Mjediset natyrore
Kuptimi i vendbanimit të gjallesave (habitati)
Lidhjet ushqimore
2. Jeta në mjedise të ndryshme
Jeta në mjedise (ekosisteme) ujore (lagë)
Jeta në mjedise (ekosisteme) tokësore (të steresë)
3. Mjedisi dhe njeriu
Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit
Kuptimi i vendbanimit të gjallesave (habitati)
Objektiva
Nxënësit duhet të jenë të aftë të:
- të identifikojnë, përmes vëzhgimeve, faktorë të ndryshëm ekologjikë që ndikojnë mbi
bimët dhe kafshët në vendbanime specifike (p.sh., prania e ujit, burimet e ushqimit, drita,
lloji i tokës, kushtet klimatike);
Jeta në mjedise (ekosisteme) ujore (lagë)
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Objektivat
Nxënësit duhet të jenë të aftë të:
- të kuptojnë efektin vetëpastrues të ujërave dhe ndikimin e ndotjes te kafshët;
- të identifikojnë faktorët në pastërtinë e detit;
- të hetojnë pastërtinë e një zone të plazhit;
Njohuritë e aftësitë kryesore:
Karakteristikat e një lumi, faktorët që e bëjnë lumin një vend të përshtatshëm për
gjallesat, jeta në lumenj; banorët e deteve, jeta në liqene e në ujëra të ndenjura; faktorët e
ndotjes së ujërave, si dhe procesi vetëpastrues i ujit; ndikimi i ndotjes te kafshët dhe
bimët.
Jeta në mjedise (ekosisteme) tokësore (të steresë)
Objektivat
Nxënësit duhet të jenë të aftë të:
- të diskutojnë për faktorët mjedisorë në zhvillimin e llojeve të ndryshme të pyjeve
(tropikale, të klimës së butë, të vendeve të ftohta: tajga dhe tundra), karakteristika të
gjallesave që formojnë një zinxhir ushqimor (pyll ahu – mi - dhelpër), rëndësia e pyjeve
në biosferë, arsyet e shkatërrimit të tyre;
- të diskutojnë për faktorët mjedisorë në zhvillimin e tipave të ekosistemeve barishtore
(savana afrikane), karakteristika të gjallesave të rajoneve të tilla që përbëjnë zinxhirin
ushqimor (bar – zebër - luan), rëndësia e ekosistemeve barishtore në biosferë, arsyet e
shkatërrimit të tyre;
Njohuritë e aftësitë kryesore:
- rëndësia e pyjeve në biosferë, arsyet e shkatërrimit të tyre;
- rëndësia e ekosistemeve barishtore në biosferë, arsyet e shkatërrimit të tyre;
Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit
Objektivat
Nxënësit duhet të jenë të aftë të:
-të aftësohen për të dalluar nëse mjedisi ku vetë nxënësit jetojnë, po shkatërrohet dhe
nxitja për të mënjanuar këtë shkatërrim;
- të përshkruajnë rrugët në të cilat njerëzit janë të varuar nga bimët dhe kafshët (p.sh., për
prodhimet ushqimore, mjekësore, e drurit, veshjet);
- të përshkruajnë rrugët në të cilat njerëzit mund të ndikojnë mbi botën natyrore (p.sh.,
zhvillimi urban detyron disa lloje që të shkojnë në vende të ndryshme dhe pengon lloje të
tjera që të shumohen në mënyrë të shpejtë; zona të ruajtura mund të caktohen për të
mbrojtur lloje dhe habitate të veçanta);
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- të tregojnë veprimtaritë që çojnë në humbjen e habitateve natyrore dhe ndikimin ndaj
bimëve dhe kafshëve që jetojnë atje (p.sh., vendet e foleve të rosave mund të
shkatërrohen kur ndërtohet nje digë, nga tharja e tokave të lagura etj.).
Njohuritë e aftësitë kryesore:
Ndikimi i njeriut mbi mjedisin në krijimin e ekosistemeve të kultivuara (masive frutore,
arat e mbjella, parqet e mëdha), parqet tona kombëtare, pasojat nga dëmtimi fizik i
mjedisit, ndotja e ajrit, tokës dhe ujit.
Për të realizuar synimet e programit ndihet e nevojshme të njihen dhe të respektohen
parimet e mëposhtme :
Parime të përgjithshme të Biologjisë:
- të ndihmojë që nxënësit të përftojnë sjellje për të bërë zgjedhje për një jetë të
shëndetshme;
- të shërbejë në krijimin e marrëdhënieve harmonike ndërmjet njerëzve dhe natyrës;
- të pasqyrojë zhvillimet dhe ndërgjegjsimin e nxënësve për ruajtjen e mjedisit.
Parime shkencore të Biologjisë:
Mësimi i biologjisë të mbështetet jo në trajtimin e biologjisë në disiplina klasike, por në
zëvendësimin me një tablo më sintetike të koncepteve, duke synuar të zbulojë më mirë
varësitë e mjedisit natyror e shoqëror, duke forcuar kështu kulturën mjedisore;
Parime didaktike të Biologjisë:
Mësimi i biologjisë të zhvillohet përmes përdorimit të materialeve të riciklueshme
(tabela), herbariumeve, ekskurioneve në natyrë, përfshirë këtu edhe materiale të medias
së shkruar dhe elektronike, televizionin, radion, kompjuterin, internetin etj.;
Një nga veçoritë në modelin e ri të kurrikulës së biologjisë është se, përveç zbatimit të
programit sipas parimeve linear dhe spiral, është edhe respektimi i parimit të integrimit
ndërlëndor.Në kuadër të projekteve të ndryshme, krijohet mundësia e një bashkëpunimi
të mirë ndërmjet biologjisë dhe lëndëve shoqërore, veçanërisht në fushat e edukimit
seksual, të të ushqyerit të shëndetshëm, edukimi për HIV/AIDS, parandalimin e drogës,
të duhanit, alkoolit, të edukimi mjedisor etj. Përveç kësaj, mësimi i biologjisë transmeton
njohuri, të cilat përdoren edhe në lëndën e gjeografisë gjatë trajtimit të aspekteve
natyrore, ekonomike apo shoqërore.
Mësimi i biologjisë transmeton njohuri orientuese, të cilat u mundësojnë nxënësve
pjesëmarrjen në komunikim dhe në procese vendimmarrëse, të cilat u përkasin çështjeve
biologjike, shëndetsore e mjedisore.
Nga veprimtaria për të njohur qeniet e gjalla dhe proceset jetësore në kompleksitetin e
tyre dhe varësinë e ndërsjelltë, rritet gatishmëria për të qenë largpamës në mbrojtjen e
vazhdueshme të burimeve natyrore, duke rritur përgjegjësinë për brezat që do të vijnë.
Nëpërmjet ekskursioneve mësimore nxënësit njihen më shumë me krahinën e tyre. Duke
njohur natyrën dhe botën e gjallë, ata vlerësojnë më mirë pasuritë e saj dhe
ndërgjegjësohen për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.
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Në vendet e zhvilluara, tashmë në mësimet e biologjisë në vend të preparateve likuide të
kafshëve përdoren disqe (CD) me materiale didaktike. Kjo teknologji e mësimdhënies
ndihmon edhe në edukimin për ruajtjen e shumëllojshmërisë në natyrë.
3. Edukim figurativ 6
Nga analiza e programit të lëndës Edukim Figurativ rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen ngushtë me edukimin mjedisor.
Një ndër linjat e strukturës së këtij programit që ka lidhje jo në mënyrë të drejtpërdrejtë
me edukimin mjedisor është: Lidhjet ndërlëndore me jetën e mjedisin.
Nëpërmjet artit figurativ nxënësit do të dallojnë lidhjen e kësaj fushe arti me llojet e tjera
të artit dhe lidhjen e ngushtë që ka arti me mjedisin ku ai zhvillohet.
4. Edukim muzikor 6
Nga analiza e programit të lëndës Edukim Muzikor rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen ngushtë me edukimin mjedisor.
5. Gjeografia 6
Lënda e gjeografisë ka për objekt studimi njohjen, të kuptuarit dhe përgatitjen në lidhje
me çështje që kanë të bëjnë me njeriun dhe mjedisin e tij rrethues.
Në program theksohet se studimi i gjeografisë forcon perceptimin e nxënësve ndaj
hapësirës dhe krijon një kuadër reference për të njohur vende dhe sipërfaqe të ndryshme,
si dhe vendndodhjen e tyre, gjë që ndikon në zhvillimin e aftësisë për të kuptuar lidhjen,
kontekstin dhe tërësinë integrale në kushtet e mbijetesës, të përdorimit të burimeve dhe
ndikimin e mjedisit. Problemet që kanë të bëjnë me shpërndarjen dhe përdorimin e
burimeve, si dhe ato që kanë të bëjnë me njeriun dhe mjedisin, shqyrtohen në kurrikulin e
gjeografisë mbi bazën e veprimit të një serë faktorësh dhe qëndrimesh. Mësimi i
gjeografisë na jep mjetet që nevojiten për të analizuar ndërveprimin njeri–natyrë, duke
formuar aftësitë dhe vlerat e nevojshme për mbrojtjen e mjedisit të përbashkët dhe
përdorimin racional të burimeve me qëllim që të lehtësohen zhvillimet afatgjata.
Nga analiza e programit të lëndës Gjeografi rezulton se ky është një libër i gjelbërt i cili
ka disa objektiva që lidhen ngushtë me edukimin mjedisor si:
- të rrisin njohuritë e tyre rreth kushteve të jetesës së njeriut, rreth natyrës dhe shoqërisë,
si dhe për marrëdhëniet e brendshme ndërmjet tyre në pjesë të ndryshme të botës;
- të zhvillojnë dijet për proceset e natyrës, të cilat, në kushte afatshkurtra dheafatgjata,
formojnë dhe ndryshojnë peizazhin natyror, si dhe të kuptojnë si njeriu ndikon mbi këto
procese duke vlerësuar dhe pasojat që rrjedhin prej tyre;
- të zhvillojnë aftësinë e tyre për të reflektuar dhe për t’u pozicionuar ndaj alternativave të
ndryshme, të bazuara në mendimin ekologjik në lidhje me përdorimin e burimeve;
- të zhvillojnë aftësitë e tyre për të formuluar dhe për të punuar me probleme që kanë të
bëjnë me çështjet e ndryshme mjedisore, lokale dhe globale;
Objektiva përfundimtare si:
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- të marrin njohuritë bazë në gjeografi për të mbajtur qëndrim sesi veprimet e njeriut
ndikojnë mbi mjedisin;
- të njihen me disa nga forcat që kanë formuar sipërfaqen e tokës dhe që janë duke
ndryshuar peizazhin, dhe, në bazë të kësaj dhe të vëzhgimeve e përvojave të tyre nga
mjedisi përreth, të jenë në gjendje të japin shembuj për këto ndryshime;
Në klasën e gjashtë̈ nxënësit do të njihen me resurset e ndryshme, mënyrën e përdorimit
të tyre, si dhe rolin e mjedisit në këtë përdorim. Ata do të thellohen në të kuptuarit e
ndikimit dhe të rolit të sotëm të teknologjisë në drejtim të shfrytëzimit të resurseve
natyrore.
Struktura e përmbajtjes lëndore përfshin fushat:
1. Konceptet bazë të kërkimit gjeografik
Të kuptuarit e koncepteve
Nxënësit duhet të jenë në gjendje:
-

të demonstrojnë kuptimin e konceptit për mjedisin (p.sh., në sistemin e
elementeve jetësore dhe jo jetësore, njerëzit janë pjesë e elementeve jetësore);

-

të demonstrojnë kuptimin e konceptit për ndërveprimin (p.sh., njerëzit e
ndryshojnë mjedisin duke e përdorur atë etj.);

Zhvillimi i shprehive
Nxënësit duhet të jenë në gjendje:
-

të analizojnë, të sintetizojnë dhe të vlerësojnë të dhënat nëpërmjet shqyrtimit të
një problemi mjedisor duke dhënë edhe zgjidhjet e mundshme;

2. Modelet në gjeografinë fizike
Të kuptuarit e koncepteve
Nxënësit duhet të jenë në gjendje:
- të identifikojnë nëpërmjet vëzhgimit pasojat e dukurive natyrore (p.sh., tornadot,
vullaknet, tërmetet, tajfunet) për njerëzit dhe mjedisin;
3. Resurset natyrore
- të kuptojnë si dhe sa ndikon veprimtaria humane (p.sh., sistemi i kanalizimit etj.)tek
njeriu dhe mjedisi.
Të kuptuarit e koncepteve
Nxënësit duhet të jenë në gjendje:
- të kuptojnë që njerëzit i përdorin resurset e përsëritshme dhe të papërsëritshme nëshumë
mënyra dhe gjithnjë në shërbim të plotësimit të nevojave të tyre;
- të identifikojnë modelet që ekzistojnë në shpërndarjen dhe përdorimin e
resursevenatyrore në të gjithë botën;
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- të demonstrojnë kuptimin e thelbit të konceptit për zhvillimin e pandërprerë
dheveprimin e tij në mjedis;
- të përshkruajnë ndikimin e resurseve natyrore në një vend ose rajon të caktuar;
- të paraqesin dhe të mbrojnë sipas këndvështrimit të tyre mënyrën e përdorimit tënjë
burimi natyror.
Zhvillimi i shprehive
Nxënësit duhet të jenë në gjendje:
- të përdorin saktë fjalorin dhe terminologjinë gjeografike të mësuar (p.sh., resurs,
zhvillimi i pandërprerë etj.) për të përshkruar kërkimet dhe vëzhgimet e tyre;
- të formulojnë pyetje të tipave të ndryshëm për të identifikuar çështjet dhe për të
qartësuar problemet e temave studimore (p.sh., ndikimi i teknologjisë në drejtim të
resurseve natyrore etj.);
- të analizojnë, të sintetizojnë dhe të vlerësojnë të dhënat (p.sh., në lidhje me modelet e
shpërndarjes dhe të përdorimit të resurseve natyrore etj.) ;
- të zhvillojnë arsyetimin për kuadrin ekologjik dhe rrugët e ndryshme të ruajtjes dhe të
përdorimit të burimeve;
6. Historia 6
Nga analiza e programit të lëndës Histori rezulton se mungojnë objektiva që lidhen
ngushtë me edukimin mjedisor.
7. Gjuhë angleze 6
Gjuha e huaj është mjet për shprehjen e kulturës ( duke kuptuar edhe konceptin historik,
shoqëror e mjedisor).Në fund të klasës së gjashtë nxënësit: Përshkruajë njerëzit, vendet,
sendet, ngjarjet duke përdorur shprehje të ngulitura të shkurtra.
Nga analiza e programit të gjuhës angleze rezulton se mungojnë objektiva që lidhen
ngushtë me edukimin mjedisor.
8. Edukata shoqërore 6
Në programin e Edukatës shoqërore në synimin e lëndës theksohet se: Mësimi i Edukatës
shoqërore në klasën e gjashtë duhet të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrjes qytetare të
nxënësve dhe përfshirjen e tyre të vetëdijshme dhe të kualifikuar në zgjidhjen e
problemeve të komunitetit.
Nga analiza e programit të lëndës Edukatë shoqëror rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen ngushtë me edukimin mjedisor por elementë të tij duken në linjën në vijim:
Individët, grupet, institucionet – ku nënësi duhet të jetë i aftë:
-Të diskutojë rreth qëllimeve të tilla të qeverisjes në komunitetin e tij si p.sh. për
sigurimet e shërbimeve publike, mbrojtjen e mjedisit etj. Të shprehë mendimin e tij në
lidhje me plotësimin e tyre.
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-Të demonstrojë vlera të bashkëpunimit me të tjerët për mbrojtjen e mjedisit dhe
përmirësimin e jetës së njeriut në komunitetin e tij.
9. Edukim fizik 6
Nga analiza e programit të lëndës edukimt fizik rezulton se mungojnë objektiva që lidhen
ngushtë me edukimin mjedisor por elementë të tij duken në :
Nënlinja 4 - Higjena e ushtrimeve fizike
Përmbajtja:
Vlerat e pastërtisë së ajrit, të mjeteve dhe mjedisit në vendin e të ushtruarit.
Objektiva:
Nxënësit të kuptojnë vlerat shëndetsore të veshjes, të pastërtisë së trupit e të mjedisit
gjatë dhe pas të ushtruarit
Arritja:
Nxënësi njeh shumë mirë dhe di të tregojë me saktësi vlerat shëndetësore të veshjes,
pastërtisë së trupit e të mjedisit gjatë dhe pas të ushtruarit.
10. Fizika 6
Nga analiza e programit të lëndës fizikë rezulton se nxënësit me anë të tij do të kuptojnë
dhe do të zbatojnë proceset, mënyrat e të menduarit dhe qëndrimet e sjelljet gjatë
hulumtimit të natyrës. Ata do të kuptojnë dhe do të zbatojnë njohuritë në jetën e
përditshme, duke ndjerë kënaqësi në njohjen shkallë-shkallë të mjedisit ku jetojnë.
Programi i organizuar sipas dy fushave përmban objektiva që lidhen ngushtë me
edukimin mjedisor si:
1.Çfarë dimë për natyrën?
2. Si e kuptojnë njerëzit natyrën?
Fusha 1, linja 1(Perspektivat historike) kemi dy objektiva që lidhen me edukimin
mjedisor :
-Të njohin lëndë dhe trupa që ndotin mjedisin ku ata jetojnë.
-Të njohin sesi fizika ka ndikuar në natyrën e punëve të njerëzve dhe të jetës së tyre.
Fusha 2, linja 6 (Fizika, teknologjia dhe shoqëria) : Nxënësit zbatojnë procesin e
problemzgjidhjes në çështjet që kanë të bëjnë me përshtatshmërinë e njeriut me mjedisin.
11. Gjuha shqipe 6
Nga analiza e programit të lëndës Gjuha shqipe rezulton se mungojnë objektiva që lidhen
ngushtë me edukimin mjedisor.
12.Matematika 6
Nga analiza e programit të lëndës matematikë rezulton se mungojnë objektiva që lidhen
ngushtë me edukimin mjedisor por një rëndësi të veçantë i kushtohet problemave,
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llojshmërisë së strategjive për zgjidhjen e tyre dhe veshjes me informacion nga jeta reale
dhe mjedisi rrethues.
Përdorimi i matematikës në lëndë të tjera dhe anasjelltas, si dhe marrja e zbatimeve nga
situata reale i ndihmon nxënësit ta konsiderojnë matematikën si një mjet të fuqishëm e të
larmishëm për të kuptuar e për të jetuar botën që i rrethon.
PROGRAME TË KLASËS 7/ VITI I BOTIMIT 2005
Vetëm në 6 programe (Aftësim teknologjik 7, Gjuhë shqipe 7, Fizikë 7, Biologji dhe
edukim shëndetësor 7, Gjeografi 7 dhe Kimi 7) rezulton se ka lidhje të drejtpërdrejtë me
objektivat e zhvillimit të edukimit mjedisor, kurse në programin e lëndës Edukatë
shoqërore 7 kemi të pranishëm elemente të cilat lidhen në mënyrë të tërthortë me
edukimin mjedisor.
1. Gjuhë angleze 7
Nga analiza e programit të gjuhës angleze rezulton se mungojnë objektiva që lidhen
ngushtë me edukimin mjedisor.
Në program një ndër synimet edukative dhe objektivat didaktike të lëndës gjuhë angleze
është që ajo të përdoret si mjet për shprehjen e kulturës ( duke kuptuar edhe vështrimin
historik, shoqëror e mjedisor).
Tema e cila lidhet me edukimin mjedisor është:
WORLD AROUND US - Environment: Traffic and pollution
2. Edukata shoqërore 7
Nga studimi i programit të Edukatës shoqërore 7 të bie në sy se një nga aftësitë dhe
konceptet e edukimit për qytetari demokratike është përkushtimi ndaj parimit të
zhvillimit njerëzor të qëndrueshëm, që mban parasysh ekuilibrin ndërmjet zhvillimit
ekonomik, shoqëror dhe mjedisor.
Nga analiza e programit të lëndës rezulton se elementë të edukimit mjedisor duken
vetëm ne linjën 6 (Idealet dhe praktikat e qytetarisë) ku nxënësi duhet të jetë i aftë:
-Të diskutojë për gjendjen e ujit të pijshëm, të ndotjes së mjedisit në komunitetin e tij si
dhe për përgjegjësinë e komunës ose të bashkisë në zgjidhjen e tyre;
-Të marrë pjesë në aksione konkrete në dobi të mjedisit (pastrim territori, mbjellje
pemësh, lyerjen e trungjeve me gëlqere etj.).
3. Edukim figurativ 7
Nga analiza e programit të lëndës Edukim figurativ rezulton se mungojnë objektiva që
lidhen ngushtë me edukimin mjedisor.
4. Fizika 7
Nga analiza e programit të lëndës së fizikës rezultojnë objektiva që lidhen ngushtë me
edukimin mjedisor.
Objektivat e përgjithshme të programit sipas linjave përkatëse:
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•

Linja 2 (Perspektivat historike)

Në program theksohet se nxënësit përshkruajnë dhe shpjegojnë procesin e marrjes së
dijes; përshkruajnë dhe shpjegojnë varësinë e ndërsjellë të fizikës, teknologjisë dhe
shoqërisë; njohin rëndësinë e vendimeve për ruajtjen e mjedisit në aspektin fizik.
Objektiva : Të njohin lëndë dhe trupa që ndotin mjedisin ku ata jetojnë.
•

Linja 3 (Fizika si kërkim)

Nxënësit demonstrojnë shprehitë e nevojshme për të kryer kërkime shkencore, njohin
modelet dhe proceset dhe bëjnë lidhjet midis natyrës dhe modelit.
Objektiva : kursimin e energjisë elektrike (në familje, në shkollë etj.)
•

Linja 4(Shprehitë e të menduarit)

Nxënësit demonstrojnë përvetësimin e vlerave, qëndrimeve dhe bindjeve që
karakterizojnë të menduarit kërkues; të përdorin koncepte dhe terma të tilla, si sistem,
ndryshim, përshkallëzim dhe model, për të kuptuar e shpjeguar drejt natyrën.
•

Linja 6 (Fizika, teknologjia dhe shoqëria)

Nxënësit zbatojnë procesin e problemzgjidhjes, në çështjet që kanë të bëjnë me
përshtatshmërinë e njeriut me mjedisin.
5. Historia 7
Nga analiza e programit të lëndës Histori rezulton se mungojnë objektiva që lidhen
ngushtë me edukimin mjedisor.
6. Kimia 7
Programi thekson lidhjen që ka kimia me prodhimin e një sërë lëndësh inorganike dhe
organike, farmaceutiket, mjetet larëse, plastikat e fibrat sintetike, insekticidet, bojërat e
ndryshme si dhe një sërë prodhimesh për familjet, zyrat etj.
Kuptimi i parimeve të kimisë, gjithashtu, i aftëson individët të ushtrojnë kontroll e të
ndjejnë përgjegjësinë për mjedisin.
Kurrikula e kimisë të synojë drejt afrimit me shkencën kimike për veprime efektive, që
lidhen me çështje përkatëse sociale apo mjedisore të jetës së përditshme. Ajo të përfshijë
sa të jetë e mundur shembuj që pasqyrojnë përvojat e nxënësve në kuptimin e natyrës dhe
sjelljen e materialeve familjare.
Reforma në kurrikulën e kimisë shikon si domosdoshmeri integrimin e kimisë me
shkencat e tjera natyrore, matematikën e shkencën mjedisore, për të siguruar një
përmbajtje të gjerë të të mësuarit.
Nga analiza e programit rezultojnë objektiva që lidhen me edukimin mjedisor.
Objektiva të përgjithshme të programit :
-Të hetojnë shembuj reaksionesh kimike në situata jetësore të përditshme, të dallojnë
reaksione të dobishëm dhe reaksione të dëmshme;
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-Të shpjegojnë rolin e kimisë dhe të vendimeve që lidhen me të, për ruajtjen dhe
mbrojtjen e mjedisit.
Linja 2 (Reaksionet kimike)
Objektiva: Të listojnë reaksione kimike që dëmtojnë mjedisin.
Linja 3( Lloje të lëndëve)
Objektiva: Të listojnë substanca të dëmshme për mjedisin
Vlerësimi në kimi mund të bëhet me anë të pyetjeve sintezë. Ndër mënyrat e hartimit të
pyetjeve sintezë është dhe ajo e lidhjes së përmbajtjes së mësimit me probleme të jetës së
përditshme që lidhen me mësimin, p.sh., në kimi mund të përfshihen mjaft mirë
problemet mjedisore të shirave acide, ndotjeve të tokës, ujit etj.
Në hartimin e tekstit të kimisë zhvillimi i koncepteve i drejtohet përvojës së nxënësve,
duke përfshirë diskutimin e situatave të caktuara, sigurimin e pjesëmarrjes së tyre për
zgjidhjen e problemeve të veçanta, si, p.sh., problemet e ruajtjes dhe të mbrojtjes së
mjedisit.
7. Matematika 7
Programi i lëndës matematikë kërkon që një rëndësi e veçantë t’u kushtohet problemave,
llojshmërisë së strategjive për zgjidhjen e tyre dhe veshjes me informacion nga jeta reale
dhe mjedisi rrethues.
Në hartimin e tekstit të matematikës si kritere shkencore autorëve i është kërkuar që
ilustrimet, si pjesë e tekstit ose fletëve të punës, të mbushen me elemente nga mjedisi i
njohur i nxënësit, por duke përfshirë edhe forma më abstrakte, të cilat ndihmojnë në
përpunimin e mëtejshëm të konceptit.
Në program rezulton se mungojnë objektiva që lidhen ngushtë me edukimin mjedisor .
8. Biologji dhe edukim shëndetësor 7
Një nga parimet e përgjithshme që përdoret sot në mësimin e biologjisë shërben në
krijimin e marrëdhënieve harmonike ndërmjet njerëzve dhe natyrës dhe të pasqyrojë
zhvillimet dhe ndërgjegjsimin e nxënësve për ruajtjen e mjedisit.
Një nga parimet shkencore synon që mësimi i biologjisë të mbështetet jo në trajtimin e
biologjisë në disiplina klasike, por në zëvendësimin me një tablo më sintetike të
koncepteve, duke synuar të zbulojë më mirë varësitë e mjedisit natyror e shoqëror, duke
forcuar kështu kulturën mjedisore e shëndetsore.
Në kuadër të projekteve të ndryshme, krijohet mundësia e një bashkëpunimi të mirë
ndërmjet biologjisë dhe lëndëve shoqërore, veçanërisht në fushat e edukimit seksual, të të
ushqyerit të shëndetshëm, edukimi për HIV/AIDS, parandalimin e drogës, të duhanit,
alkoolit, të edukimi mjedisor etj.
Një mënyrë e mirë e kuptimit të lëndës së biologjisë është ekskursioni. Nëpërmjet
ekskursioneve mësimore nxënësit njihen më shumë me krahinën e tyre. Duke njohur
natyrën dhe botën e gjallë, ata vlerësojnë më mirë pasuritë e saj dhe ndërgjegjësohen për
ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.
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Nga analiza e programit të lëndës Biologji dhe edukim shëndetësor rezulton se vetëm
Linja 2 përmban objektiva që lidhen me edukimin mjedisor si:
Linja 2 (Sistemet e organeve njerëzore), nënlinja 3(Frymëkëmbimi)
Objektivat
Nxënësit të jenë të aftë: të shpjegojnë ndikimin dhe parandalimin e efekteve që mund të
zvogëlojnë sipërfaqen frymëmarrëse (ndotja e ajrit, pirja e duhanit, inflamacionet).
Njohuritë e aftësitë kryesore
Edukim shëndetsor: Ajri i pastër dhe rëndësia e tij për shëndetin.
Linja 2 (Sistemet e organeve njerëzore), nënlinja 4(Të ushqyerit)
Objektivat
Nxënësit të jenë të aftë: të njohin rregullat e të ushqyerit të shëndetshëm dhe të higjienës
gojore.
Njohuritë e aftësitë kryesore
Përse ushqehemi? Si ndikon të ushqyerit në gjendjen shëndetsore?
Pse duhet të përdorim sa më shumë lloj ushqimesh? Piramida e të ushqyerit.
9. Gjuha shqipe 7
Në programin e lëndës Gjuha shqipe një ndër objektivat e lëndës që lidhet me edukimin
mjedisor është që të zhvillojë një formim tërësor të nxënësve rreth dukurive dhe
problemeve të sotme të shoqërisë njerëzore.
Elementë të edukimit mjedisor i gjejmë tek objektivat e linjës 2(Të lexuarit), nënlinja
1(Të lexuarit për të kuptuar pjesën e për të marrë informacion) si : të lexojë artikuj nga
revista dhe botime shkencore për fëmijë me informacione nga fusha të ndryshme të tilla,
si: loja, interesat, zbulimet, interneti, shëndetësi, mjedis, sport, barazi gjinore, të drejtat e
fëmijëve etj.
Sipas udhëzimeve duhet që në librin e gjuhës shqipe në 20% të saj të trajtohen pjesë që
zhvillojnë fantazinë dhe imagjinatën për të ardhmen në fusha të ndryshme të veprimtarisë
jetësore të fëmijëve dhe të adoleshentëve në ditët tona: kozmosi, fantoshkenca,
informacioni, mjedisi etj.
10. Edukim muzikor 7
Nga analiza e programit të lëndës Edukim muzikor të klasës së shtatë, rezulton se
mungojnë objektiva që lidhen ngushtë me edukimin mjedisor .
11.Gjeografia 7
Nga analiza e programit dhe e tekstit të lëndës Gjeografia 7 rezulton se ky është një libër
i gjelbërt me mjaft ilustrime të mjediseve të gjelbërta i cili ka objektiva që lidhen ngushtë
me edukimin mjedisor si:
Objektivat e përgjithshme që lidhen direkt me edukimin mjedisor:
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-të njohin pasuritë kryesore natyrore dhe humane, mënyrën e shfrytëzimit të tyre dhe
ndikimin e këtij shfrytëzimi në shkallën e ndotjes dhe të degradimit të mjedisit.
-të kuptojnë lidhjet e mjedisit natyror me veprimtarinë jetësore e prodhuese të shoqërisë
dhe mbi këtë bazë të dinë dhe të zbatojnë rregullat dhe mënyrat e mbrojtjes së mjedisit.
-të shqyrtojnë dhe të kuptojnë marrëdhëniet dhe kontekstet shoqërore aktuale dhe të
kaluara, si edhe të mbajnë qëndrim rreth asaj sesi zgjedhjet që njerëzit bëjnë sot, mund
ndikojnë në të ardhmen.
-të marrin pjesë në mënyrë aktive në jetën e shoqërisë dhe zhvillimin e saj, si edhe të jenë
përgjegjës për mjedisin ku jetojnë.
-të zhvillojnë arsyetimin për kuadrin ekologjik dhe rrugët e ndryshme tëruajtjes dhe të
përdorimit të burimeve.
Objektivat kryesore të lëndës gjeografi:
-të njohin tiparet dhe veçoritë gjeografike të rajoneve e vendeve evropiane, si dhe
marrëdhëniet ndërmjet njeriut dhe mjedisit.
-të kuptojnë shkaqet e degradimit dhe të ndotjes së mjedisit dhe modelet e përparuara për
rregullimin dhe organizimin hapësinor të vendbanimeve dhe objekteve ekonomike.
12. Aftësim teknologjik 7
Programi synon në aftësimin për të vlerësuar prodhimet teknologjike nga vlera e
përdorimit, nga ana ekonomike, mjedisore dhe estetike.
Nga analiza e programit të aftësimit teknologjik rezulton se ka objektiva që lidhen me
edukimin mjedisor ku cështjet më të rëndësishme që parashtrohen për secilën linjë, janë:
Linja 1 (Njeriu dhe shoqëria në teknologji) , Nënlinja 3 (Teknologjia ekologjike): Roli i
teknologjisë ekologjike në shoqëri; të mirat e ekologjisë për individin dhe shoqërinë;
ndikimi i koncepteve dhe prirjeve ekonomike, kulturore dhe estetike në prodhimet
teknologjike; përfshirja e individit në marrjen e vendimeve që lidhen me mjedisin dhe që
ndikojnë në cilësinë e jetesës.
Linja 3 (Strukturat, mekanizmat, forcat dhe energjia), Nënlinja 4 (Ruajtja e energjisë):
Shfrytëzimi i energjisë, ruajtja e energjisë.
Për rritjen e interesit të nxënësve për punë, për të zgjeruar dhe për të thelluar njohuritë
dhe shprehitë e fituara, theksohet se është mirë të organizohen edhe punë jashtë klase, si:
në zbukurimin e korridoreve të shkollës, të oborrit, të kujdesen për lulishten e shkollës, të
zonës ku banojnë, të komunitetit etj.
13. Edukim fizik 7
Nga analiza e programit të lëndës edukimt fizik rezulton se mungojnë objektiva që lidhen
ngushtë me edukimin mjedisor por elementë të tij duken në :
Nënlinja 4 - Higjena e ushtrimeve fizike
Përmbajtja:
Vlerat e pastërtisë së ajrit, të mjeteve dhe mjedisit në vendin e të ushtruarit.
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Objektiva:
Nxënësit të kuptojnë vlerat shëndetsore të veshjes, të pastërtisë së trupit e të mjedisit
gjatë dhe pas të ushtruarit
Arritja:
Nxënësi njeh shumë mirë dhe di të tregojë me saktësi vlerat shëndetësore të veshjes,
pastërtisë së trupit e të mjedisit gjatë dhe pas të ushtruarit.
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