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“Ne e mbajmë ardhmërinë në duart tona. Së bashku, ne patjetër të sigurohemi që niprit tonë 

nuk do të detyrohen të pyesin se për se ne nuk aritëm ta bëjmë gjënë e duhur dhe të lejojmë 

që ato ti vuajnë pasojat.” 

 

Sekretari general I Kombeve të ashkuara, Ban Ki Mun, viti 2007 
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Hyrje 

 

Zhvillimi i qëndrueshëm është një paradigmë për të menduar rreth një të ardhmeje, 

ku mendimet ekologjike, sociale dhe ekonomike janë të ekuilibruara kah kërkesat për zhvillim 

dhe kualitet anë të gërshetjetësorë të përmisuar. Këto tre sfera: shoqëria, mjedisi jetësorë dhe 

ekonomija, janë të gërshetuara në mes veti. psh. një shoqëri e përparuar bazohet në mjedis 

jetësorë të shëndoshë, ku mund të siguroj ushqim dhe resurse, ujë të sigurt për pije dhe ajër 

të pastër për qytetarët e saj. Paradigma e qëndrueshmërisë dallon nga paradigma e 

mëparshme për zhvillim ekonomik, sepse ajo rezultoi me pasoja sociale dhe ekonomike. Deri 

para ca kohe këto pasoja llogariteshin si të pashmangshme dhe të pa pranueshme. 
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1. ARSIM DHE EDUKIM PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM 

1.1.  Ҫka është zhvillim i qëndrueshëm 

Sipas raportit të Komisionit Botëror për zhvillim të qëndrueshëm (WCSD), i njohur 

edhe si Raporti Brundtland “Ardhmëria jonë e përbashkët” (WCED,1987), zhvillimin e 

qëndrueshëm e sqaron me aftësinë e “njerëzimit  të siguroj plotësimin e nevojave të 

gjeneratës së tashme, pa mos i rrezikuar gjeneratat e ardhshme në plotësimin e nevojave të 

tyre”. Në këtë mënyrë, ky raport  është tregues i qartë që sot është e patjetërsueshme të 

shihet më larg nga nevojat momentale dhe efektet afatshkurtëra të vendimeve që sillen në të 

tashmen. Preokupimi me zhvillimin e qëndrueshëm vazhdoj me Samitin e Rios, në vitin 1992, 

me nënshkrimin e Agjendës 21. Përkushtimi u ringjall në Samitin për zhvillim të qëndrueshëm 

në Johanesburg, në vitin 2002 (Rio+10). Në vitin 2012 procesi i Rios  ka pas festuar 20 vjetorin, 

ndërsa definimi i zhvillimit të qëndrueshëm zhvillohet më tej. Evolucioni i ZHQ është përcjellur 

me përpjektje për tu zhvilluar në ide qartë e definuar. Mirëpo, përsëri është ardhur në 

përfundim se definimi më i mirë i ZHQ është vet implementimi i tij. Sot, termi qëndrueshmëri 

është thellë i futur në gjuhën e zhvillimit local dhe global dhe në secilin nivel midis tyre, por 

sipas disa autorëve, popullariteti i termit është më tepër verbal, se sa i përcjellur me zbatim 

praktik (Gibson et al. 2005). Në përgjithëse, ende praktika e ndjek në masë të madhe agjendën 

dominante të zhvillimit ekonomik. Ngecje në zbatimin e principeve të ZHQ, dalin nga nevoja 

për ndryshime fundamentale të vlerave dhe perceptimeve, por gjithashtu edhe nga strukturat 

politike dhe administrative. 

 

1.2. Arsim për zhvillim të qëndrueshëm 

Rrënjët e arsimit për zhvillim të qëndrueshëm (AZHQ) mund të gjenden tek vitet ’70 

të shekullit të kaluar, por formalizimi i saj u bë në Konferencën për mjedisin jetësorë dhe 

zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNCED) në Rio de Zhaneiro, në vitin 1992. Nga publikimet e 

shumta të rëndësishme të Konferencës, doli edhe Marëveshja“ Agjenda 21”, e cila paraqet një 

plan gjithëpërfshirës të aktiviteteve të cilat do të ndërmereshin globalisht dhe në nivel 

nacional, nga: agjencionet e KB-së, qeveritë, organizatat udhëheqëse dhe rrjetet, me qëllim 

përfundimtar që të zvogëlohet ndikimi i njeriut në mjedisin natyrorë jetësorë. Tre marëveshje: 

”Agjenda21”, “Deklarata e Rios për ambientin jetësorë dhe zhvillim” dhe “Raporti për principet 

për qëndrueshmëri në menaxhimin me pyjet”, u pranuan nga 178 qeveri.Komisioni për 
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zhvillim të qëndrueshëm (CSD) u formua në Dhjetor të vitit 1992 që të siguroj , përcjellje 

efektive të Konferencës dhe përcjellje e raortim për zbatimin e marëveshjeve multilaterale mbi 

mjedisin jetësorë. 

Kapitulli 36 i Agjendës 21 ka të bëj me arsimin, trajnimin dhe vetëdijen publike. 

UNESKO ishte përcaktuar si menaxhues i aktiviteteve të AZHQ që ti  trajtoj katër qëllimet e 

përgjithshme (http://ëëë.un.org/esa/dsd/agenda21/res_ agenda21_36.shtml): 

• ta promovoj dhe ta përmisoj kualitetin e arsimit - me qëllim që të refokusohet 

mësimi për përfitim të njohurive, aftësive dhe vlerave që u janë të nevojshme 

njerëzve për ta përmisuar kualitetin jetësorë,  

• ti riorientoj kurrikulumet nga niveli parashkollorë deri në atë universitar - 

arsimimi duhet të jetë i paramenduar dhe i parafolmuluar që të jetë bartës i 

njohurive, i modeleve e të të menduarit dhe të vlerave të nevojshme për të 

ndërtuar botën e  qëndrueshme.  

• Ta ngris nivelin e vetëdijes publike për konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm - 

kjo do të mundësoj që të zhvillohet përgjegjësi qytetare aktive lokale, nacionale 

dhe internacionale, 

• Të trajnoj fuqi puntore – arsimim i vazhdueshëm teknik i drejtorëve dhe 

puntorëve , e në vecanti të atyre në industri dhe tregti,me qëllim që ti aftësoj për 

ti aprovuar metodat e  qëndrueshme të prodhimtarisë dhe konsumimit. 

Me qëllim që ta vë në fokus të qeverive dhe opinionit public, AZHQ , Kombet e 

Bashkuara e  Dekadën e Arsimit për Zhvillim të Qëndrueshëm (DAZHQ-DESD).Rezolucioni 

57/254 për DAZHQ (2005-2014) u miratua në Mbledhjen gjenerale të Kombeve të Bashkuara 

në Dhjetorë të vitit 2002, shumë shkurt kohë pas Samitit Botërorë për zhvillim të 

qëndrueshëm (Rip +10) që u mbajt në Johanesburg në Gusht/Shtator të të njëjtit vit. Vizioni 

bazë i Dekadës , është bota në të cilën secili ka mundësi të ketë përfitime nga arsimimi, ti 

mësoj vlerat, sjelljet dhe stilet jetësore të nevojshme për zhvillim të qëndrueshëm dhe 

transformim shoqëror pozitiv. DAZHQ promovon zhvillim të arsyeshëm dhe implementim të 

AZHQ në të gjitha shhkallët gjeografike (locale, nacionale, regjionale dhe ndërkombtare) me 

përfshirje të spektrit të gjerë të palëve të interesuara. Në fillim të Dekadës , ky vision ishte i 

përcjellur me anë të katër planeve operative: 

1) Lehtësim  në rrjetëzim, krijimin e lidhjeve, shkëmbimit dhe interakcionit në mes 

të palëve të interesuara për AZHQ; 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_%20agenda21_36.shtml
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2) Nxitje për kualitet më të lartë të mësimdhënies dhe nxënies së diturive të AZHQ; 

3) Ndihmesë në përparimin e shteteve për aritjen e qëllimeve të zhvillimit të  

mileniumit dhe 

4) Sigurimi i mundësive të reja për shtetet, me qëlimm inkorporimin e AZHQ në 

reformat e tyre arsimore. 

Arsimi është parakusht për aritjen e zhvillimit të qëndrueshëm.Arsimi për zhvillim të 

qëndrueshëm e zhvillon dhe rrit aftësinë e individit, grupës, shoqërise, organizatave dhe 

shteteve që të mendojnë dhe zgjedhin AZHQ. Ky arsim gjithashtu ndikon në mënyrën e të 

menduarit te njerëzit dhe u mundëson atyre ta bëjnë botën vend më të sigurt, më të 

shëndetshëm dhe më të përparuar, me qëllim që të përmisohet kualiteti i jetës. Zhvillon 

mendim kritik dhe nxit vetëdije për hulumtime, vizione dhe koncepte të reja. 

Që të kemi mjedis jetësorë të qëndrueshëm dhe shoqëri të përgjegjshme, patjetër që 

të meret parasysh cka duhet njerëzit të dijnë dhe cka mundet të bëjnë ato që të arrihet 

qëndrueshmëri më e mirë. 

Arsimi për zhvillim të qëndrueshëm nuk paraqet vetëm zgjerim të arsimit ekologjik, 

në aspektin social apo ekonomik, por ai duhet të paraqet lidhshmëri të fortë midis arsimit 

politik, mësimit global, arsimit ekologjik dhe arsimit shëndetësorë. 

Një nga përfundimet kryesore të Konferencës Botërore të arsimit të qëndrueshëm në 

Johanesburg, të vitit 2002, ishte theksimi i nevojës që të integrohet në arsim, arsimi i 

qëndrueshëm në të gjitha nivelet e tij, që arsimimi i tilë të jetë në shërbim të ndryshimeve që 

do të pasojnë.Arsimimi në aspekt të mjedisit jetësorë është bazë esenciale për tu kuptuar të 

gjitha principet e zhvillimit të qëndrueshëm. Filozofia e arsimit të qëndrueshëm ka për qëllim 

përmisimin e kualitetit të prodhimit dhe konsumimit, si dhe zhvillim të teknologjive që do ta 

përmisojnë kualitetin e mjedisit jetësorë. 

Konferenca botërore për zhvillim të qëndrueshëm si principe më të rëndësishme 

promovoi: 

1. Problemet ekonomike, ekologjike dhe ato sociale janë pjesë e konceptot për 

zhvillim të qëndrueshëm. 

2. Arsimi për zhvillim të qëndrueshëm duhet jetë arsimim interdisciplinar i cili ka 

qasje gjithpërfshirëse dhe globale. 

3. Mësimdhënësit duhet që të nxisin mendim kritik tek nxësit me qëllim që ato të 

zhvillojnë vizionin e tyre mbi zhvillimin e qëndrueshëm. 
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4. Zhvillimi i qëndrueshëm duhet të jetë i kycur në të gjitha nivelet e arsimit. 

5. Arsimi është proces i cili zgjat për gjatë gjithë jetës. 

6. Arsimi duhet ti aftësoj njerëzit që të orientohen kah ndryshimet pozitive në 

mjedisin jetësorë. 

Përgjatë shkollimit patjetër do të duhet të njohtoemi me atë se cka duhet bërë që të 

ruhet ajri, uji, toka dhe biodiversiteti , me qëllim që gjeneratat e ardhshme ta trashëgojnë atë 

që edhe ne e kishim. Sjellja e tillë na kushtëzon edhe në zbatim të principeve etike. 

Cdo rritje ekonomike në të ardhmen duhet të jetë e bazuar në dituri dhe të jetë në 

harmoni me zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Ajo duhet të paraqes qëllim bazë e cila do 

të integrohet në programet e të gjitha niveleve të arsimit (parashkollorë, fillorë, të mesëm dhe 

të lartë). 

Kombet e bashkuara në këtë aspect janë për nxitje  dhe integrim të principeve , 

vlerave dhe praktikës së zhvillimit të qëndrueshëm në të gjitha aspektet e arsimit dhe mësimit, 

duke e promovuar Dekadën për arsim të zhvillimit të qëndrueshëm (2005-2014), që të 

aprovohen në nivel global të gjitha aktivitetet e nevojshme me qëllim që të përforcohet kjo 

ide. 

Komisioni ekonomik i Kombeve të bashkuara të Europës (UNECE) ka miratuar 

Strategjinë për inkorporim të zhvillimit të qëndrueshëm në sistemin arsimor në takimin e 

ministrave të arsimit dhe të mjedisit jetësorë të Vilniusit (17-18 Mars, viti 2005). 

Strategjia për arsim të qëndrueshëm është e përgaditur në bazë të përvojave të 

shteteve të regjionit, por edhe në bazë të përvojave botërore. Gjithashtu, qëllimet e asaj kohe 

janë përputhur me udhëzimet e konrnizës për implementim të Dekadës për zhvillim të 

qëndrueshëm të AKB, e inicuar nga UNESKO. 

Kjo strategji duhet të ndihmoj në ndërfutjen e konceptit të arsimit për zhvillim të 

qëndrueëshëm , si dhe promovimin e saj në cdo shtet dhe të ndihmoj në aritjen e vizionit të 

përbashkët. 

Është  e patjetërsueshme që të bëhen disa ndryshime me qëllim që të sigurohen 

kushte për implementim të arsimit për zhvillim të qëndrueshëm në formë sa më efikase . 

Ndërmjet të tjerave, sistemi i arsimit duhet që të përmisohet dhe të siguroj kushte të cilat janë 

të patjetërsueshme për aplikim të konceptit interdisciplinary të arsimit për zhvillim të 

përhershëm. Gjithashtu, është e nevojshme të sigurohet përmbajtje institucionale dhe 

material për aplikim të këtij lloji të arsimimit. 
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Strategjia përmban udhëzime të cilat duhet t’ju shërbejnë qeverive gjatë krijimit të 

politikave të sektoreve dhe procedurat të cilat duhet të sjellin deri tek  integrimi i zhvillimit të 

qënrueshëm në procesin arsimorë, me shumë pjesëmarrje të kuadrit mësimorë dhe palëve 

tjera të interesuara. 

 Strategjia shërben si kornizë fleksibile e implementimit të KZHQ në shtetet e regjionit 

të UNECE, e cila në të njëjtën kohë i vlerëson prioritetet dhe inicijativat specifike për secilin 

shtet antar.Përkrahën, bashkëpunim ndërsektorial dhe pjesëmarrje të palëve të interesuara . 

Ajo përmban udhëzime bazë të dokumentit Korniza e aktiviteteve të Dakarit (UNESKO, viti 

2000).Arsim për të gjithë- realizim i detyrimeve të përbashkëta. Strategjia shërben si përkrahje 

pë plotësim të detyrave të ndryshme ndërkombtare që kanë të bëjnë me komunikim, arsim, 

pjesëmarrjr dhe ngritje të vetëdijes. 

Gjatë zhvillimit të arsimit të qëndrueshëm , duhet të shqyrtohen lëmitë, sin ë vijim : 

përparim i arsimit fillorë, rikahëzim i arsimit në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm, rritje e 

vetëdijes së popullatës për AZHQ dhe vazhdueshmëri në arsimim. 

Qëllimi kryesor i Strategjisë është që ti motivoj dhe përkrah shtetet antare të regjionit 

UNECE, të cilat punojnë në zhvillimin e arsimit për zhvillim të qëndrueshëm dhe në integrimin 

e këtij lloji të arsimit në system formal të arsimit, me anë të të gjithë lëndëve relevante , si dhe 

me anë të  formave joformale të arsimit. Qëllimet e mësimit duhet të përfshijnë njohuri, aftësi, 

kuptueshmëri, qëndrime dhe vlera. 

Arsimi për zhvilim të qëndrueshëm ende është duke u zhvilluar si ide e gjërë dhe e 

përgjithshme, që ngërthen në vete lidhshmërinë e problematikave ekonomiko-sociale dhe të 

mjedisit jetësorë. Me anë të AZHQ përhapet koncepti i arsimit për mjedisin jetësorë, i cili në 

pjesën më të madhe përpunon spektër të gjërë të temave të zhvillimit,elemente të tij dhe 

forma të ndryshme të arsimimit. Arsimi i vazhdueshëm duhet të zhvillohet dhe plotësohet 

edhe ne lëmi t tjera të arsimit me anë të qasjes integrative në drejtim të arsimit për zhvillim të 

qëndrueshëm. 

Njohuritë e AZHQ janë të potencuara në Konferencën e gjashtë të ministrave , e cila u 

mbajt në Beograd, në viti 2007. Në Konferencë ishte vërtetuar rëndësia e principeve të ZHQ : 

mbrojtja e ambientit jetësorë, përparimi i qëndrueshëm dhe ulja e varfërisë, si dhe të gjendet 

baraspeshë midis prodhimit dhe konsumit të qëndueshëm dhe jetësimi i të drejtave të njeriut. 

Daniel Tilburi, drejtor i Institutit ndërkombtar të hulumtimit të qëndrueshmërisë 

(INHQ-IRIS), sugjeron që qëndrueshmëri do të thotë provokim i modeleve tona mentale, të 



Doracak i zbatimit të arsimit për zhvillim të qëdrueshëm, 

në shkollat e mesme të drejtimeve teknike 

 

 

13 

politikave dhe praktikave publike dhe jo vetëm ndërfutje e dimensioneve të reja në punën e 

derimëtanishme ose në gjetjen e bazës së përbashkët midis programeve momentale që kanë 

lidhshmëri midis veti. Ajo vërteton se ndryshimi për qëndrueshmëri , e cila bazohet në mësim, 

i nxit edukatorët të mendojnë më larg se ngritja e vetëdijes dh të shkojnë më larg se involvimi i 

nxënësve në aktivitetet e përkohshme, si : pastrim dhe mbjellje e drunjve. 

Edhe përkrah asaj që këto aktivitete janë të dobishme dhe fitimprurëse, ajo që është 

thelbësore është që nxënësit të nxiten që të zhvillojnë aftësi për mendim kritik sistematik , e 

cila do t’ju mundësoj atyre që të vijnë deri te thelbi i problemeve. Kjo nënkupton ndryshim të 

fortë të ideve të arsimit të mjedisit jetësorë (AMJ) kah arsimi për qëndrueshmëri 

(AQ),(Tillbury, 2007).   

 

1.3. Principet e zhvillimit të qëndrueshëm 

Të gjitha programet e zhvillimit të qëndrueshëm, duhet të përfshijnë tre sfera të 

qëndrueshmërisë: mjedisin jetësorë, shoqërinë dhe ekonominë, si dhe bazat e dimensionit 

kulturorë. Zhvilli i qëndrueshëm ka të bëj me kontekste të ndryshme lokale të këtyre sferave 

dhe në këtë forë do të përfshij forma të ndryshme në të gjithë botën. Idealet dhe principet të 

cilat e formësojnë qëndrueshmërinë përfshijnë koncepte të gjëra, sic janë:  barabarësi midis 

gjeneratave, barazi gjinore, paqe, tolerim, zvogëlim i varfërisë, rruajtje dhe përmisim i mjedisit 

jetësorë, rruajtje e resurseve natyrore dhe drejtësi sociale.  

Deklarata e Rios përmban 27 principe, ku përfshihen këto problematika: 

• Njerësizit kanë të drejtë për jetë të shëndetshme dhe productive në harmoni me 

natyrën. 

• E drejta për zhvillim është e patjetërsueshme të plotësohet, me qëllim që të 

plotësohen nevojat për zhvillim dhe nevojat ekologjike të gjeneratave të tashme 

dhe atyre në vijim. 

• C’rrënjëzim i varfërisë dhe zvogëlim i dallimeve në standardet jetësore në pjesë 

të ndryshme të botës të cilat janë të një rëndësie të vecantë për zhvillim të 

qëndrueshëm. 

• Mbrojtja e ambientit jetësorë është pjesë përbërëse e procesit zhvillimorë dhe 

nuk mund të shihet si aspect i vecantë. 

•  
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1.4.  Riorientimi i programës mësimore kah zgjedhja e qëndrueshmërisë 

Riorientimi i planit mësimorë për zgjedhje të qëndrueshmërisë, mund të realizohet 

nëpër klasa apo në nivel nacional. Në nivel të klasave, arsimtarët mund të fillojnë me sqarim të 

qartë të lidhshmërisë midis temës së planpamës mësimore dhe zhvillimit të qëndrueshëm. 

Psh.: 

- Sot do të mësojmë për Luftën e Dytë Botërore.Sic e dini, lufa llogaritet si gjendje e 

paqëndrueshme në të cilën njerëzit i humin jetërat dhe i harxhojnë resurset.Një nga 

principet bazë të qëndrueshmërisë është se luftimi ndikon në formë destructive. Ndaj 

zhvillimit të qëndrueshëm. Pse mendoni se luftërat sjellin deri tek ajo që shtetet të 

mos kenë përparim në qëndrueshmëri? (psh.në vend që të harxhohen të ardhurat 

nacionale për punë që e përmisojnë jetën njerëzore, ato harxhohen për ta shkatëruar 

njeriun.) 

- Sot do të flasim për rreziqet që vijnë nga uji i ndotur. Qasja në ujë të pijshëm, tani 

shqyrtohet në aspekt të të drejtës njerëzore dhe të drejtat njerëzore janë 

fundamentale në krijimin e shoqërive të qëndrueshme. 

- Sot do të flasim për tregtinë ndërkombtare. Mendoni për këmishën të cilën ju e 

mbani veshur dhe për atë se ku është i përpunur peji me të cilën ajo është punuar, ku 

është qepur këmisha dhe si ka qenë e transportuar der në një vend të caktuar etj. Sa 

energji është harxhuar që të punohet ajo? Sa kushton gjurma karbonike për 

përpunimin e saj? A është e lidhur këmisha juaj me përdorimin e qëndrueshëm të 

resurseve?  

Nga deklarata të këtilla të thjeshta, nxënësit do ti ndërtojnë konceptet për 

qëndrueshmëri dhe njohjen e tyre. 

Me qëllim që të riorientohet programi arsimorë në zgjedhjen e qëndrueshmërisë, 

institucionet arsimore duhet që ti identifikojnë njohuritë, problemet, perspektivat, aftësitë 

dhe vlerat të cilat janë bazat për zhvillim të qëndrueahëm në secilën nga të tri komponentet e 

zhvillimit të qëndrueshëm : mjedis jetësorë, shoqëri dhe ekonomi dhe të njëjtat ti integroj në 

planprogramën mësimore. 

Shoqëria arsimore, gjithashtu, duhet që të vendos se cilat nga pyetjet e përhershme 

të qëndrueshmërisë (psh.llojllojshmëria bimore, ndryshimet klimatike, barabarësia, varfëria 

etj.) do të jenë pjesë e kurikulumit. Përpjekjet për riorientim të arsimimit do të bazohen në 

qëllimet locale dhe nacionale për zhvillim të qëndrueshëm. Riorientim i drejtë do të ishte kur 
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programa mësimorë do të bazohet në kontekstin e problemeve lokale ekologjike, sociale dhe 

ekonomike, me qëllim që të sigurohet se këto cështje janë relevante lokale dhe përshtaten me 

kulturën. Në përpjekje që të kursehet kohë dhe resurse, qeveritë si zakonisht shfrytëzojnë 

planprograme mësimore nga shtetet ose regjionet tjera. Në rastin e AZHQ kjo praktikë do të 

ishte e gabuar, sepse anashkalohet qëllimet e vërteta lokale dhe nacionale për zhvillim të 

qëndrueshëm, sidomos kntekstet lokale. 

 

1.5. Reforma e programeve mësiomore 

Që të avancohen qëllimet e AZHQ në arsim, programet mësimore të riorientuara kah 

qëndrueshmëria, do të duhet ta venë si një ndër idetë kryesore, qytetërimin. Për këtë do të 

duhen të revidohen shumë programe mësimore aktuale dhe zhvillim i qëllimeve dhe 

proceseve mësimore, mësim dhe notim i cili do ti vë në theks vlerat morale, motivimin etik 

dhe aftësinë për punë me persona të tjerë me të cilët do të ndihmojnë në ndërtimin e 

ardhmërisë së qëndrueshme. Rishqyrtimi i arsimit të qëndrueshëm, si kontribut  në shoqërinë 

politike është i një rëndësie themelore për riformimin e arsimit dhe thërret në krijimin e 

“gjeneratës së re” të teoritizimit dhe praksës në arsim , si dhe në rishqyrtimin e shumë 

metodave të njohura të deri më tanishme, përfshirë edhe arsimin ekologjik. 

Duhet të pranohet, që shumë nga problemet botërore, përfshirë këtu edhe ato 

ekologjike, janë ngusht të lidhura me mënyrën tonë të jetesës dhe se zgjedhjet implikojnë 

transformim të kushteve sociale të jetës së njerëzve dhe ndryshime në stilin jetësorë 

individual.  

Kjo e tërheq vëmendjen e strukturave politike dhe ekonomike, të cilat shkaktojnë 

varfëri dhe forma të tjera të padrejtësive sociale dhe nxisin prktika të paqëndrueshme. 

Gjithashtu, e tërheq vëmendjen e nxënësve që ti mësojnë proceset e shumta për zgjedhjen e 

këtyre problemeve me anë të arsimit të gjërë dhe gjithpërfshirës, jo vetëm me përvetësim të 

temave të ndryshme, por edhe me zbulim të problemeve reale të shoqërive të tyre dhe kycjen 

e tyre direkte në formimin e kërkesave për ndryshim të të njëjtave. 

Ky orientim, kërkon, midis të tjerave edhe rritje të vëmendjes ndaj lëndëve humane 

dhe shoqërore në planprogramet mësimore. Shkenct natyrore sigurojnë njohuri të 

rëndësishme abstrakte për botën, por ato nuk sjellin vlera dhe qëndrime të cilat janë të 

patjetërsueshme për zhvillimin e qëndrueshëm. Biles edhe rritja e nivelit e të të mësuarit të 
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ekologjisë, nuk është e mjaftueshme që arsimi ta orientohet kah qëndrueshmëria. Prioritetet 

tradicionale të studimit të natyrës, shpesh herë edhe kontekstet apolitike me të cilat ajo 

hulumtohet, duhet të jenë të balansuara me mësimet që merren në shkencat shoqërore dhe 

humane. Mësimet i interakcioneve të proceseve ekologjike, në këtë rast do të jenë 

gjithpërfshirëse dhe të pavarura, të lidhura me fuqitë e tregut, vlerat kulturore, vendimet e 

drejta, akcionet qeveritare dhe ndikimin e aktiviteteve njerëzore mbi mjedisin jetësorë.   

Riafirmimi i kontributit të arsimit në shoqëri dtth se qëllimet kryesore të arsimit 

patjetër që duhet t’ju ndihmojnë nxënësve që ti mësojnë si ti identifikojnë elementet e 

zhvillimit të qëndrueshëm të cilat janë në interes të tyre. Nxënësit duhet të mësojnë se si t  

mendojnë në formë kritike për vendin e tyre në botë dhe të mendojnë se cfarë do të thotë  

qëndrueshmëria për ato dhe shoqërinë në të cilën jetojnë.Ato duhet ta praktikojnë aplikimin e 

vizuelizimit të tyre mbi mënyrën e zhvillimit dhe jetesës, të mësohen se si të hynë në bisedime, 

se sit ë bëjnë plane për arritjen e vizioneve të dëshiruara dhe të marrin pjesë në jetën 

shoqërore, me qëllim që të mund ti vendosin në praks vizionet e tilla. Këto aftësi dhe 

potenciale janë për të mirën e qytetërimeve dhe e bëjnë arsimin për zhvillim të qëndrueshëm 

pjesë të procesit të ndërtimit të popullatës së informuar, të përgjegjshme dhe aktive. Në këtë 

mënyrë, njëherit, AZHQ kontribon në sjelljen e paqes dhe demokracisë. 

   

1.6.  Interdisciplinariteti 

Premisa bazë e arsimit për zhvillim të qëndrueshëm është ajo , se ashtu sic ekziston 

tërësi dhe varshmë e të gjitha formave të jetesës, ashtu patjetër duhet të ekzistoj edhe unitet 

dhe tërësi në përpjekjet për tu kuptuar dhe për tu vazhduar ai. Kjo tërheq dy cështje: 

hulumtimin interdisciplinar dhe akcionin. Kuptohet që kjo nuk do të thotë fund i punës 

hulumtuese me metoda tradicionale. 

Fokusi interdisciplinar është i shfrytëzuar shpesh, biles në të shumtën e rasteve i 

patjetërsueshëm, që të mund të siguroj hulumtime të thelluara, të cilat janë të nevojshme për 

inovacione dhe zbulime.Por, zbulime të rëndësishme bëhen jo në disciplinat, por në kufijtë 

midis tyre. Kjo është posacërisht e theksuar në lëmitë, sic jaanë hulumtimet e mjedisit 

jetësorë,që nuk janë të kufizuara në një disciplinë. Edhe përkrah realizimit të tillë dhe zgjerimit 

të përmbajtjes për hulumtime interdisciplinare, kufijtë në mes të disciplinave ngelin reptësisht 
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të mbrojtura nga trupat profesional, strukturat e karierës dhe kriteret e promovimit dhe 

përparimit. 

Nuk është e rastësishme që arsimi ekologjik, ndërsa që para shumë pak kohe edhe 

arsimi për zhvillim të qëndrueshëm, përparon më shpejt në arsim fillor dhe të mesëm, se sa në 

shkollimin e lartë, gjë e cila mund të jetë temë e hulumtimit. 

 

1.7.  Qëllimet globale për zhvillim të qëndrueshëm deri në vitin 2030 

Në Samitin për zhvillim të qëndrueshëm , që u mbajt në 25 Shtator të vitit 2015, 

shtetet antare të Kombeve të Bashkuara miratuan program për zhvillim të qëndrueshëm deri 

në vitin 2030, i cili përmban 17 qëllime të zhvillimit të qëndrueshëm rreth crrënjëzimit të 

varfërisë, luftën kundër jobarazisë dhe padrejtësisë dhe zgjedhje të problemeve klimatike deri 

në vitin 2030. 

Qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm , të cilat gjithashtu njihen edhe si Qëllime 

globale, paraqesin plotësim të Qëllimeve zhvillimore të mileniumit (QZHM), pra të tetë 

qëllimeve kundër varfërisë, të cilat bota i premtoi se do ti arij deri në vitin 2015. Qëllimet e 

mileniumit, të cilat u sollën në vitin 2000, përfshijnë numër të madh të pyetjeve, duke e 

përfshirë luftën kundër varfërisë, urisë, sëmundjeve, pabarazinë gjinore dhe sigurimin e ujit 

dhe kushteve sanitare jetësore. Në realizimin e Qëllimeve Zhvillimore të Mileniumit u arit 

sukses i madh, i cili tregon për rëndësinë e të pasurit të programës së unifikuar, e cila do të 

bazohet në qëllime dhe rezultate.Edhe përkrah këtij suksesi, varfëria nuk është e crrënjosur në 

tërësi. 

Qëllimet globale për zhvillim të qëndrueshëm deri në vitin 2030 shkojnë më larg se 

Qëllimet e Mileniumit dhe kanë të bëjnë me principet bazë të varfërisë dhe nevojës universale 

për zhvillim për të mirën e të gjithë njerëzimit. 

Helen Klark, administrator i UNDP, deklaroi si në vazhdim: “Kjo marveshje paraqet 

kthesë të rëndësishme për arsye se bota mori kahje të qëndrueshme dhe inkluzive.Nëse ne 

punojmë të gjithë së bashku, ne mund ta plotësojmë dëshirën e popullatës tonë për paqe, 

prosperitet, mirëqënie dhe mbrojtje të planetës tonë.” 

Miratimi i Programës (programa për zhvillim të qënndrueshëm derin ë vitin 2030) 

shënon kulminacionin e procesit trevjcar (më parë i njohur si “Programi zhvillimor për 

periudhën pas vitit 2015’) , i cili ishte i përcjellur me pjesëmarrje të paparë të shoqërisë civile 
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dhe anëve tjera të interesuara. Kjo programë u zhvillua në Qëllime të Mileniumit, përfundimet 

e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për zhvillim të qëndrueshëm në Rio+29 dhe 

Konferencën për financim të zhvillimit. Ajo, gjithashtu, solli deri tek bisedimet e më pasme për 

marëveshje të re globale për ndryshimet klimatike që do të realizohet në Paris në vitin 2015. 

Me Programën e re, viti 2030 do të definohet si bashkëpunim i ri në kuadër të 

bashkësisë ndërkombtare në raport me betimet globale që të krijohet një ardhmëri ndryshe 

pqër njerëzit dhe planetën me anë të zhvillimit të qëndrueshëm. Për deri sa Qëllimet e 

Mileniumit ishin të fokusuara në shtetet në zhvillim, Programa e vitit 2030 është marrëveshja 

e parë globale  histori me anë të së cilës vendoset programë universale dhe gjithpërfshirëse 

për veprim , me anë të së cilës do të ndikohet në të gjitha shtetet, përfshirë edhe politikat e 

tyre nacionale. Në kuadër të 17 qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm dhe 169 nënqëllimet, 

janë të ekuilibruara 3 dimensionet e zhvillimit të qëndrueshëm (ekologjik, social dhe 

dimensioni ekonomik) në lëmitë , sic janë: varfëria, pabarazia, garancioni në sigurimin e 

ushqimit, shëndeti, arsimi, qëndrueshmëria në konsumim dhe prodhim, rritja, punësimi, 

infrastruktura, udhëheqja e qëndrueshme me resurset natyrore, ndryshimet klimatike, si dhe 

barazia gjinore, shoqëri e qetë dhe inkluzive, qasje në drejtësi dhe institucionet me përgjegjësi.  

Ndryshimet gjeopolitike në 15 vitet e fundit sollën deri te identifikimi i qëllimeve 

universale, për të cilat janë të nevojshme zgjedhje të integruara. Programa e re është me 

vëllim më të gjërë dhe u është dedikuar të gjitha vendeve. Një ndër inovacionet më të mëdha 

të Programës në vitin 2030 ishte pranimi i faktit që veprimi në lëminë e zhvillimit të 

qëndrueshëm, në të njëjtën kohë, kërkon përparim në tre lëmi, ku cështjet ekonomike, sociale 

dhe ekologjike, duhet që të zhgjidhen së bashku në formë të integruar. 

Për realizim të suksesshëm pritet që të kycen të gjitha resurset, sic janë resurset 

lokale, nacionale dhe ndërkombtare, gjithashtu, ato private dhe publike. Të gjitha vendet do të 

duhet që të japin kontribut të sinqertë, gjatë së cilës do të merren parasysh zhvillimi i tyre, 

konteksti nacional dhe kapaciteti i secilit shtet. Përgjegjësia nacionale dhe ndershmëria para 

qytetarëve do të jetë e një rëndësie të vecantë për realizimin e suksesshëm të Qëllimeve të 

zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. 

Qëllimet dhe nënqëllimet globale të konceptuara në këtë mënyrë, mundet lehtë të 

ndërfuten në krijimin e qëllimeve, rrjedhshmërisë dhe përmbajtjeve mësimore të programeve 

të arsimit të mesëm. 
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Në tekstin e mëposhtëm do të prezentohen shembuj se si mund të vehet korelacion 

midis qëllimeve të planprogrameve mësimore të shkollave të mesme dhe qëllimeve të 

Zhvillimit të qëndrueshmërisë globale, me anë të procesit të mësimit dhe mësimdhënies1. 

 

1.8.  Qëllimet e arsimit të qëndrueshëm 

Qëllimi 1. Ti vehet fund varfërisë në të gjitha format e saj. 

Qëllimi 2.  Ti vehet fund urisë, të sigurohet ushqim dhe të përmisohet 

ushqyeshmëria dhe të promovohet bujqësi e qëndrueshme. 

Qëllimi 3. Të sigurohet jetë e shëndetshme dhe të promovohet mirëqenie për 

cdonjeri të cdo moshe. 

Qëllimi 4. Të sigurohet arsim inkluziv dhe i barabartë, si dhe të promovohen 

mundësitë për mësim të përjetshëm për të gjithë. 

Qëllimi 5.  Të arihet  barabarësi gjinore dhe të inkurajohen gratë dhe vajzat. 

Qëllimi 6.  Të sigurohet qasje në ujë të pijshëm dhe menaxhim i qëndrueshëm me 

ujë dhe kushte sanitare për të gjithë. 

Qëllimi 7.  Të sigurohet qasje në energji të pranueshme , të sigurtë, të qëndrueshme 

dhe modern për të gjithë. 

Qëllimi 8.  Promovim për rritje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme ekonomike, 

punësim dhe punë të denjë për të gjithë. 

Qëllimi 9.  Ndërtim i infrastrukturë së adaptueshme , promovim i industrializimit dhe 

nxitje e inovacioneve. 

Qëllimi 10.  Zvogëlim i pabarazisë brenda dhe midis shteteve. 

Qëllimi 11.  Realizim i qyteteve dhe lagjeve gjithëpërfshirëse, të sigurt, të 

adaptueshëm dhe të qëndrueshëm. 

Qëllimi 12. Të sigurohet konsumim dhe prodhim i qëndrueshëm. 

Qëllimi 13.  Të ndërmerren masa urgjente për luftë kundër ndryshimeve klimatike 

dhe ndikimin e tyre.1 

Qëllimi 14.  Të ruhen oqeanet, detërat dhe resurset detare dhe të sigurohet  

shfrytëzimi i tyre i qëndrueshëm me qëllim që të arihet zhvillim i 

qëndrueshëm. 
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Qëllimi 15.  Mbrojtje, riparim dhe promovim i shfrytëzimit të qëndrueshëm të 

ekosistemeve tokësore, udhëheqje e qëndrueshme me pyjet, luftën 

kundër shkretëtirëzimit dhe parandalimin dhe tërheqjen e degradimit të 

tokës , si dhe parandalimin e rënies së biodiversitetit. 

Qëllimi 16.  Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të 

qëndrueshëm, qasje në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve 

efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet.  

Qëllimi 17.  Forcimi i fondeve për zbatimin dhe rivitalizimin e partneritetit global për 

zhvillim të   qëndrueshëm. 

 

2.  ANALIZA E PROGRAMEVE MËSIMORE NË DREJTIMIN  ELEKTRIK, MEKANIK DHE TË 

NDËRTIMIT NGA ASPEKTET E ARSIMIT TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM 

2.1. DREJTIMI ELEKTROTEKNIK 

Drejtimi elektroteknik në arsimin e mesëm profesional përbëhet nga pesë profile: 

inxhinier elektriktekniko-energjitar, elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion dhe 

teknik elektrik për teknologjinë kompjuterike dhe automatizimin. Ashtu si në drejtimet tjera të 

arsimit të mesëm profesional katërvjeçar, ashtu edhe në këtë profesion, studiohen të njëjtat 

lëndë të arsimit të përgjithshëm. Në lëndët e përbashkëta të profesionit janë: Elektroteknika, 

Materiale dhe elemente elektroteknike dhe Vizatimi teknik.  

Në profilin elekrtoteknik-energjetik, lëndë karakteristike janë: Matjet elektrike, 

Elektronika, Ndricueshmëri dhe instalime, Automatika, Makinat dhe impiantet elektrike, 

Rrjetet elektrike, Termocentralet dhe pajisjet, Aparatet dhe pajisjet elektrike dhe Riparimi i 

Makinave Elektrike.Lëndët zgjedhore përfshijnë: Automatizimin, Makinat dhe Bimët Elektrike, 

Aparatet dhe pajisjet elektrike, Mësim praktik, Matematikë dhe Fizikë.  

 Në profilin e mësimdhënies tekniko-elektrike për elektronikë dhe 

telekomunikacion, artikujt që janë karakteristikë janë; Analog Elektronikë, Bazat e matjeve dhe 

qarqeve elektrike, Telekomunikacion, Elektronikë dixhitale dhe mikroprocesorë, Asambletë 

dhe pajisje elektronike dhe Asambletë dhe pajisjet e  telekomunikacionit. Lëndët zgjedhore 

përfshijnë: Elektronikë digjitale dhe mikroprocesorë, Asambletë dhe pajisje elektronike, 

Asambletë dhe pajisje të telekomunikacionit, Mësim praktik, Matematikë dhe Fizikë. 
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Në profilin e mësimdhënies tekniko- elektrike për teknologjinë kompjuterike dhe 

automatizimin, lëndët që janë karakteristike janë: Elektronika, Bazat e matjeve dhe qarqeve 

logjike, Programim, Automatizim, Sisteme Digjitale dhe Menaxhim të Procesit. Lëndët 

zgjedhore që mësohen në këtë profil të mësimdhënies janë: Programimi, Automatizimi, 

Digjital Sistemet, Praktika, Matematika dhe Fizika. Në të tri drejtimet arsimore nxënësit 

ndjekim edhe mësim praktik dhe gjithashtu ndjekin edhe orë të lira në shkollë, përgjatë të 

katër viteve të shkollimit. 

 

2.1.1. Analizë e përgjithshme e lëndëve mësimore të drejtimit  

Duke analizuar lëndët e përfshira në programin mësimor të profesionit elektroteknik 

u konstatua se në shumicën e kurrikulave të ofruara nuk ka përfaqësim të drejtpërdrejtë të 

përmbajtjes që do të jepet në lidhje me arsimin për zhvillim të qëndrueshëm.  

Objektivat në kurrikulën e profesionit elektroteknik janë të vendosura në nivel të lartë 

dhe më së shpeshti, objektivat e përgjithshme në kurrikulat lidhur me arsimin për zhvillim të 

qëndrueshëm nuk mbështesin qëllimet specifike në temat e mësimdhënies, pra, marrëdhënia 

e tyre nuk mund të vensoset lehtë. 

Pëgjatë analizimit të kurrikulës së këtij profesioni u konstatua se ato ofrojnë një bazë 

të shkëlqyeshme për ndërtimin e qëndrimeve dhe shkathtësive të nxënësve për problemet në 

fushën e zhvillimit të qëndrueshëm, por është e nevojshme të inkorporohen në udhëzimet e 

kurrikulës për mësuesit se si të lidhen përmbajtjet ekzistuese me edukimin për zhvillim të 

qëndrueshëm. 

Në këtë pjesë të analizës do të përpunohen të gjitha lëndët nga ky profesion, në të 

cilat mund të identifikohen qëllimet që lidhen me arsimin për zhvillim të qëndrueshëm dhe të 

cilat nuk shfaqen vazhdimisht në të gjitha vitet e studimit të lëndës, por vetëm në disa tema të 

mësimdhënies në një vit të caktuar. 

 

Tabela 1.  Objektivat e përgjithshme për lëndët e caktuara në profesionin elektroteknik që i 

referohen arsimit për zhvillim të qëndrueshëm 

Lënda dhe viti në të 

cilin mësohet 

Qëllimet e përgjithshme të lëndës 

Nxënësit duhet që të: 

 Vizatim teknik  – • Të krijojnë zakon për përpikshmëri dhe prcizitet; 
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Viti i parë • Ti zbatojnë standardet; 

• Ti përvetësojnë njohuritë themelore për sistemin operativ të 

kompjuterit; 

Ndricim dhe 

instalime – 

Viti i dytë 

• Ti njohin rregulloeret dhe standardet e zbatueshme për 

instalimet elektrike 

• Ti përshkruajnë elementet e instalacioneve elektrike të cilat 

përdoren më shpesh 

• Ti dallojnë llojet e instalacioneve elektrike që shfrytëzohen 

në objekte të ndryshme 

• Ti njohin simbolet grafike të cilat përdoren në projektet; 

• Ti shfrytëzojnë tabelat me karakteristikat e dhëna për cdo 

element dhe pajisje; 

• Ti njohin burimet e ndricimit elektrik; 

• Ti zgjedhin burimet e dritës për ndricim të jashtëm të 

hapësirave. 

Аutomatika –  

Viti i tretë 

• Ta njohin kuptimin e automatikës 

• Ta njohin rolin e automatikës në energjetikë 

• Ta sqarojnë lidhjen midis njeriut dhe sistemit; 

• Ta analizojnë sistemin; 

• Ta njohin rregullimin automatic; 

• Ta njohin kontrollin automatic 

• Ta përshkruajnë sjelljen dhe mënyrën e punës së pajisjeve 

dhe elementeve automatike; 

• Ti shfrytëzojnë procedurat për zgjedhjen e sistemeve dhe 

pajisjeve automatike; 

Rrjetet elektrike – 

Viti i tretë  

• Ti përshkruajnë karakteristikat elektrike, mekanike, 

teknologjike dhe karakteristika të tjera të elementeve për 

ndërtim të rrjetave elektrike; 

• Ti njohin dhe elementet e rrjetit elektrik; 

• Ta përshkruajnë domethënien e zbatimit të rregullave të 

parapara për mbrojtje përgjatë punës, me qëllim që të 
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sigurohen kushte për punë. 

Termocentralet dhe 

pajisjet elektrike –  

Viti i tretë 

• Ti njohin format bazë të energjisë dhe transformimin e tyre; 

• Ti dallojnë burimet bazë elektrike; 

• Ti dallojnë burimet elektrike themelore; 

• Ta sqarojnë lidhshmërinë e burimeve elektrike në sistemin 

elektroenergjetik; 

• Ti përshkruajnë proceset themelore teknologjike në centralet 

termoelektrike dhe objektet themelore; 

• Ti sqarojnë mënyrat e shfrytëzimin e energjisë së ujit për 

përfitim të energjisë elektrike; 

• Ti përshkruajnë karakteristikat dhe funksionet e elementeve 

bazë të QHE; 

• Ti dallojnë regjimet e punës në termocentrale; 

• Ti interpretojnë masat për siguri dhe mbrojtje përgjatë punës 

në termocentrale. 

Аutomatika 

(zgjedhore) –  

Viti i katërt 

• Ta njohin rolin dhe domethënien e sinjalizimit dhe mbrojtjes 

në ndjekjen dhe kontrollën e proceseve teknologjike. 

• Ta sqarojnë rolin dhe domethënien e rregullatorëve në 

proceset automatike. 

Aparatet dhe pajisjet 

elektrike (zgjedhore) – 

Viti i tretë 

• Ti përshkruajnë faktorët të cilët ndikojnë shfrytëzimin 

racional të rrymës elektrike të rrymës elektrike ; 

• Të përzgjedhin mënyrën për ngrohje në varshmëri nga 

hapësirat të cilat duhet të ngrohen; 

• Të lexojnë projekte për ngrohje të hapësirave. 

Aparate dhe pajisje 

elektrike (zgjedhore) – 

Viti i katërt 

• Hartim i detyrave projektuese për furra elektrike; 

• Hartim i detyrave projektuese për kondicioner të ajrit 

• Të lexojnë projekte për furra elektri;ked he koncioner të 

ajrite të tyre teknike. 

Telekomunikacione – 

Vitit i dytë 

• të njohin metodat themelore të komunikimit me qarqet fizike 

dhe rrjetet e radios; 
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Tabela 2: Objektivat specifike për lëndët e caktuara në profesionin elektroteknik lidhur me 

arsimin për zhvillim të qëndrueshëm 

• të shpjegojë parimin e funksionimit, performancës dhe 

përdorimit të antenave në telekomunikacion; 

Asamblet elektronike 

dhe pajisjet –  

Viti i katërt 

• Ti ndjekin teknologjitë dhe shërbimet më të reja. 

Menaxhimi i 

procesit – 

Viti i katërt 

• të njohin karakteristikat themelore të proceseve 

teknologjike; 

•  të analizojë elementet e pajisjeve të sistemeve kompjuterike 

për menaxhim dhe rregullim automatik; 

• të dallojnë sistemet kompjuterike për menaxhim automatik 

dhe rregullim në industri. 

Lënda dhe viti në të 

cilën mësohet 

Objektivat specifike të përmbajtjes së zgjedhur të mësimdhënies  

Nxënësit duhet që të: 

Vizatim teknik – 

Viti i parw  

• Nxënësit duhet: 

• Të njihen me konceptin dhe llojet e standardeve; 

• të dallojë standardet: kombëtare dhe ndërkombëtare; 

•  njohja e pajisjeve hardëare dhe mënyra e trajtimit të tyre 

• të njihen me sistemin operativ; 

• të njohin paketën e programit AutoCAD; 

• Të kuptojnë kuptimin e hapësirës së vizatimit;  

Ndriçimi dhe 

instalimet  –  

Viti i dytë  

• të dallojnë llojet e instalimeve elektrike;  

• Njohin rregulloret dhe standardet e zbatueshme për 

instalimet elektrike; 

• të njohë performancat klasike dhe performancat e 

përshtatura për ndërtimin industrial të ndërtesave; 

• të shpjegojë mënyrën e lidhjes së objektit me rrjetin elektrik; 

• të jenë të gayshëm për instalimin e energjisë elektrike; 
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• të dallojë instalimet në shtëpi; 

• të përshkruajnë ndikimin imediat në trupin e njeriut; 

• të njohin procedurën për të ndihmuar një person të lënduar 

nga një goditje elektrike; 

• të njohin e masat mbrojtëse kundër goditjeve elektrike; 

• të kuptojnë rëndësinë e argumentimit; 

• të shpjegojnë performancën bazë; 

• të shpjegojnë mënyrën e mbrojtjes kundër shkarkimeve 

atmosferike; 

• të njihen me burimet e dritës që përdoren në teknikën 

moderne të ndriçimit; 

• të shpjegojnë rolin e dritave në realizimin e llojeve të 

ndryshme të ndriçimit; 

Automatika –  

Viti i tretë  

• ta kuptojnë domethënien e koncepteve të përgjithshme të 

automatizimit; 

•  ta kuptojnë rëndësinë e rregullimit automatik; 

• Të japin shembuj të rregullimit automatik; 

•  të njohin nocionet e përbashkëta të sistemeve të kontrollit 

automatik; 

Rrjetat elektrike – 

Viti i tretë 

• të njohin nevojën për rrjete elektrike; 

• të kuptojnë rëndësinë e zhvillimit të rrjeteve elektrike për 

zhvillimin ekonomik dhe tregtar të vendit; 

• të shpjegojë transmetimin e energjisë elektrike nga vendi i 

prodhimit tek konsumatori; 

• të përshkruajnë ndarjen e rrjeteve elektrike; 

• të shpjegojë nevojën për shpërndarjen e energjisë elektrike; 

• të përshkruajnë sistemet e shpërndarjes së energjisë 

elektrike; 

Termocentralet dhe 

pajisjet –  

Viti i tretë 

• ti shpjegojnë nevojat e energjisë elektrike, format e 

ndryshme të energjisë dhe transformimin e saj; 

• të njohin sistemin elektroenergjetik në Republikën e 
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 Maqedonisë me burimet elektrike bazë; 

• të njohin ndarjen e termocentraleve; 

• të shpjegojnë procesin teknologjik në një termocentral (TEC); 

• të interpretojnë mënyrat e shfrytëzimit të energjisë së ujit 

për gjenerimin e energjisë elektrike; 

• të përshkruajnë llojet e hidrocentraleve (HEC-eve) dhe 

elementet kryesore të tyre; 

• të shpjegojnë metodat e reja për marrjen e energjisë 

elektrike; 

• të njohin standardet dhe rregulloret e ISS në fuqi në këtë 

fushë; 

• të lexojnë projektet në termocentralet; 

Aparatet dhe pajisjet 

elektrike 

(zgjedhore) –  

Viti i tretë 

• të planifikojnë një mënyrë për ngrohjen e lokaleve; 

• të zgjedhin elementët e ngrohjes; 

• të vlerësojnë efikasitetin dhe orarin e elementeve ngrohëse 

për ngrohjen e lokaleve; 

•  të tregojnë gjetjen e mënyrës më të përshtatshme të 

ngrohjes së dhomës; 

• të lexohen projektet për ngrohjen e lokaleve; 

Aparatet dhe pajisjet 

elektrike  

(zgjedhore) –  

Viti i tretë  

• Përgatitja e një plani për realizim (metodat dhe teknikat e 

hulumtimit, diagramet elektrike, llogaritjet e nevojshme, 

kushtet materiale dhe teknike: pajisjet, mjetet, instrumentet 

dhe të ngjashme, specifikimi i materialeve dhe elementeve të 

nevojshme, dinamika e punës me afate, mjedisi dhe të 

ngjashme); 

Telekomunikime –

Viti i dytë   

• Ti përshkruajnë përbërësit e secilit sistem të mesazheve 

nëpërmjet modelit të përgjithshëm të sistemit të 

komunikimit; 

• Ta përshkruajnë përhapjen e valëve elektromagnetike; 

• Ta  Kuptojnë sistemin më të thjeshtë për rrezatimin e valëve 

elektromagnetike, dipolit Hertz; 
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2.1.2. Mënyra për realizimin e programeve mësimore 

Sipas aktiviteteve të dhëna, në lëndët e analizuara është planifikuar për të aplikuar 

këto metoda të mësimdhënies: Një kombinim i ligjërimit frontal, mësim individuale dhe të 

individualizuar, punë në grupe dhe çifte , si dhe do të zbatohen metodat e demostrimit, 

diskutime dhe debate, të mësuarit me anë të zbulimit vetanak , përpunim i detyrave 

projektuese, zgjidhja e problemeve dhe detyrave, simulim kompjuterik dhe metodat dhe 

format e punës të tjera që mësuesi beson se do të japin rezultate më të mira në realizimin e 

programës. 

Aktivitetet e nxënësit janë të mësojnë dhe hulumtoj në grup dhe / ose në mënyrë të 

pavarur, të merr shënime në procesin e të të mësuarit, të zbuloj marrëdhëniet dhe ligjet në 

teknologji dhe automatizim, të kontrollojnë, të aplikojnë, të përpiqet të bëj detyrat e klasës 

dhe detyrat e shtëpisë,si dhe të eksperimentojnë . 

• të shpjegojë fushën e rrezatimit të antenës, fuqisë së 

rrezatimit dhe rezistencës ndaj rrezatimit; 

Termocentralet dhe 

pajisjet (zgjedhore) – 

Viti i katërt 

• Të interpretoj  karakteristikat themelore fizike të dritës; 

• ti përshkruajnë karakteristikat: forca, shkëlqimi, ndriçimi dhe 

fluksi i dritës; 

Menaxhimi i  

procesit –  

Viti i katërt 

• të njohin karakteristikat e proceseve të thjeshta teknologjike; 

• të dallojnë linjat e prodhimit në proceset teknologjike; 

• të tregojnë pajisjet e linjave dhe proceseve të prodhimit; 

• të përshkruajnë  rregullat e automatizimit në procesin e 

prodhimit; 

• të dallojnë etiketat, standardet dhe rregulloret në 

automatizimin e proceseve; 

• të interpretojnë  dokumentacionin teknik të pajisjes; 

• ta përcaktojnë robotikën; 

• të njohin konceptet bazë të robotikës; 

• të kuptojnë funksionimin e robotit; 

• të citojnë ndarjen e robotëve; 

• të njohin programimin e robotëve industrialë. 
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Për të arritur një proces aktiv arsimor, mësimdhënësi duhet të edukojë, shpjegojë, 

diskutojë, udhëzojë, shkruajë nëdërrasë të zezë, të demonstrojë dhe drejtojë, të simulojë 

proceset, të motivojë, të udhëheqë në përfundime, të monitorojë dhe të vlerësojë punën e 

studentëve, të vlerësoj detyrat dhe testet e njohurive, të organizoj projekte, ushtrime, vizita 

në kompani dhe ngjarje të ndershme. 

Puna edukative në lëndët e këtij profesioni kryhet në klasa të specializuara, në të cilat 

secili nxënës ka një tavolinë pune pune, si dhe në klasë të pajisura me numrin e nevojshëm të 

kompjuterave me konfigurim të mjaftueshëm për mirëmbajtjen e paketave të ndryshme 

programore. 

Procesi i të mësuarit duhet të kryhet përmes instruksioneve / kabinetit në klasë / 

mësimdhënie profesionale me përmasa që lejojnë kushte optimale për mësimdhënie të 

individualizuar dhe punë në grupe dhe / ose individualisht në realizimin e detyrave të projektit 

dhe të detyrave individuale e të detyrave të shtëpisë. Për arritjen e synimeve të përcaktuara të 

lëndëve në këtë fushë, është e nevojshme të përdoren: tabela, pajisje audiovizuele (grafoskp 

me grafofile, video projektor, pajisje kompjuterike, elemente vizuale dhe pajisje të 

automatizimit), instrumente matëse, tekstet nga autorët vendas dhe të huaj , doracakë, 

material mësimor, dhe internet. 

 

2.1.3. Rekomandime 

Përmes analizës së tre profileve të mësimdhënies në drejtimin elektroteknik, mund të 

vërehet se një numër i madh subjektesh kanë një potencial të madh për të kontribuar në 

realizimin e konceptit dhe parimeve të arsimit për zhvillim të qëndrueshëm, veçanërisht nga 

aspekti i ekonomisë së gjelbër dhe përdorimit të teknologjive të pastra dhe në shumicën e 

drejtimeve  në arsimin profesional, nuk janë të njohura si të tilla, pra lidhja me qëllimet e 

arsimit për zhvillim të qëndrueshëm nuk është mjaftueshëm e dukshme. Për të siguruar 

vizibilitetin e korrelacionit të objektivave të programit mësimor me qëllimet njohëse të arsimit 

për zhvillim të qëndrueshëm, mësuesit të cilët janë kujdestarët kryesorë në procesin e 

realizimit të kurrikulave, është e nevojshme të zhvillojnë kompetencat e hartave konceptuale 

dhe perceptuale në mesin e studentëve, domethënë, për të përfaqësuar marrëdhëniet midis 

një elementi hapësinor, objektit, konceptit dhe të ngjashme, duke krijuar lidhje përmes 

numrave, modeleve, hartave dhe të ngjashme. Kjo është shumë e rëndësishme në lëndët 

profesionale të këtij profesioni, ku nxënësit duhet të: 
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• interpretojnë harta të instalimeve elektrike, 

• lexoj me saktësi vizatime për ndërtimin e impianteve për shfrytëzimin e burimeve të 

ndryshme të energjisë, 

• shpjegon nevojën për përdorimin e ndriçimit efikas të energjisë dhe 

• jetë i vetëdijshëm për përdorimin e energjisë së rinovueshme në jetën e përditshme. 

Hartimi perceptual është një model që krijon mendjen njerëzore përmes procesit të 

njohjes, vëzhgimit dhe mbledhjes së imazheve të realitetit, ndërsa hartimi konceptual i 

referohet krijimit të modeleve abstrakte që i japin kuptim imazheve të perceptuara. 

Është shumë e rëndësishme të zhvillohet përvoja në vendin e punës e studentëve në 

këtë fushë, sepse aftësitë e tilla ofrojnë një sistem të njohurive të reja që siguron 

ndërveprimin ndërmjet nxënësve dhe vendit të punës, ndjesisë së përgjegjësisë dhe njohjes së 

masave për siguri në mjedisin e punës, si dhe qëndrimi i përgjegjshëm ndaj mjedisit.  

Është e nevojshme të specifikohen vetitë themelore të burimeve të ripërtëritshme të 

energjisë në procesin arsimor: uji, dielli, biomasa (brainstorming), në grupe më të vogla për të 

punuar në materiale të përshtatshme didaktike me qëllim të ndarjes së aspekteve pozitive dhe 

negative të përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, për ta praktikuar përdorimin 

e teknologjisë në procesin e zgjidhjes së çështjeve të caktuara, duke iu referuar parimeve të 

zhvillimit të qëndrueshëm,zgjidhjen e detyrave duke lidhur burimet individuale me ndikimin në 

mjedis, duke menduar për procedurat e përditshme dhe duke dhënë shembuj të qëndrimit të 

përgjegjshëm ndaj përdorimit racional të përdorimit të energjisë (fikja e dritave, paisja e 

përfshirë paisjet, përdorimi i llambave me efikasitet të energjisë, e pajisjeve ekologjikisht 

miqësore dhe të ngjashme). 

 

2.1.4. Rezultatet që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm dhe që mund të 

realizohen me anë të mësimit në profesionin elektroteknik 

• Nxënësit duhet të shpjegojnë që energjia luan rol kyç në procesin e zhvillimit social; 

• Nxënësit duhet të interpretojnë kuptimin e përdorimit racional të energjisë dhe 

përdorimin ekonomik të burimeve të energjisë; 

• Nxënësit duhet të interpretojnë përdorimin e burimeve të ripërtëritshme të 

energjisë; 

• Nxënësit duhet të ofrojnë shembuj të burimeve të ripërtëritshme të energjisë; 



Doracak i zbatimit të arsimit për zhvillim të qëdrueshëm, 

në shkollat e mesme të drejtimeve teknike 

 

 

30 

• Nxënësit duhet të shpjegojnë se energjia luan një rol kyç në procesin e zhvillimit 

social; 

• Nxënësit duhet të interpretojnë kuptimin e përdorimit racional të energjisë dhe 

përdorimin ekonomik të burimeve të energjisë; 

• Nxënësit duhet të interpretojnë përdorimin e burimeve të ripërtëritshme të 

energjisë; 

• Nxënësit duhet të ofrojnë shembuj të burimeve të ripërtëritshme të energjisë; 

• Nxënësit duhet të sqarojnë shembuj të energjisë së qëndrueshme; 

• Nxënësit duhet të shpjegojnë rëndësinë e përdorimit të teknologjive të pastra 

parandaluese; 

• Nxënësit duhet të njohin standardet kombëtare dhe ndërkombëtare; 

• Nxënësit duhet të kuptojnë rreziqet në punë dhe të marrin masat e duhura në punë; 

• Nxënësit duhet të bëjnë dallim dhe të rekomandojnë materiale adekuate që janë 

ekologjike dhe nuk ndosin. 

• Nxënësit duhet të kuptojnë rëndësinë e konsumit racional të energjisë dhe 

përdorimin ekonomik të burimeve të energjisë; 

• Nxënësit duhet të interpretojnë ndikimin elektromagnetik, ndikimin në organizmat e 

gjallë, ndryshimet klimatike, efikasitetin e energjisë, zhvillimin e qëndrueshëm, 

energjinë e qëndrueshme, progresin global. 

 

2.2. DREJTIMI MAQINERIK 

Drejtimi  mekanik në arsimin e mesëm profesional, përbëhet nga pesë profile: 

automekanik -mekatronik, teknik mekanik i aviacionit, teknik mekanik, teknik mekaniko-

energjetik dhe teknik për menaxhimin e kompjuterave.  

Ashtu si në drejtimet  tjera të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar edhe në këtë 

drejtim, studiohen të njëjtat lëndë të arsimit të përgjithshëm.  

Në lëndët e përbashkëta për profesionin janë: Vizatimi teknik me gjeometri 

projektuese dhe CAD,  Teknologjia e përpunimit dhe elemente të maqinerisë me mekanikë. 

Në drejtimin arsimorë automekaninko-mekatronik, lëndë karakteristike për të njëjtin 

janë: Elemente maqinerike me mekanikë, Teknologjia e mjeteve motorike, Elektroteknika, 
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Elektronika dhe teknologjia e kontrollit. Në lëndë zgjedhore në këtë profil mësohen: 

Teknologjia e mjeteve motorike, Elektroteknika, Elektronika, Matematika dhe Fizika.  

Në drejtimin arsimorë Teknik i mekanikëa së aviacionit, si lëndë karakteristike 

numërohen: Sistemet dhe motorët e hapësirës ajrore, Instrumentet e hapësirës ajrore, 

Aerodinamika dhe mekanika e fluturimit, Konstrukcionet e hapësirës ajrore, 

Avioelektroteknika dhe elektronika dhe Rregullat e hapësirës ajrore dhe organizimi i 

mirëmbajtjes, ndërsa lëndë zgjedhore janë: Sistemet dhe motorët e hapësirës ajrore, gjuhë e 

huaj, Avioelektroteknika dhe elektronika, Konstrukcionet e hapësirës ajrore, Matematika dhe 

Fizika.  

Në drejtimin teknik i maqinerisë, në lëndë karakteristike bëjnë pjesë: Teknologjia e 

përpunimit, Elektroteknika me elektronikë, Elementet emaqinerisë me mekanikë, Teknika 

energjetike, Udhëheqje e automatizuar me programim, Automjete dhe mekanizim, 

Mirëmbajtja dhe instalimi, si dhe Makineri dhe mjete. Në grupin e lëndëve zgjedhore bëjnë 

pjesë: Programim dhe udhëheqje automatike, Automjete dhe mekanzim, Teknologjia e 

përpunimit, Mësim praktik, Matematkë dhe Fizikë. 

Në drejtimin mekanik për menaxhim me kompjutor, lëndë karakteristike janë: 

Teknologjia e përpunimit, Elementet maqinerike me mekanikë, Elektroteknika me elektronik, 

Modelimi kompjuterik dhe konstruktimi, Teknika hidropneumatike, Programimi i maqinerisë 

së komanduar kompjuterike, Menaxhimi kompjuterik dhe dizejnimi i sistemeve të teknologjisë 

së prodhimit. Në lëndë zgjedhore bëjnë pjesë: Menaxhimi i kompjuterëve, Programimi i 

maqinave të kontrolluara nga kompjuteri, Matematika dhe Fizika.  

Në të gjitha pesë profilet arsimore, nxënësit ndjekin mësimet praktike dhe praktikat e 

shkathtësive, si dhe marrin pjesë në orë plotësuese në shkollë, përgjatë katër viteve të 

shkollimit. 

 

2.2.1. Analizë përmbledhëse e lëndëve të drejtimit të mekanikës 

Duke analizuar lëndët e profesionit mekanik, u konstatua se kurrikulat në të pesë 

profilet kanë paraqitur në mënyrë sporadike përmbajtjen konjitive në lidhje me tre aspektet e 

zhvillimit të qëndrueshëm. Mund të përfundohet, se çdo program mësimor ofron një bazë të 

shkëlqyeshme për të ndërtuar qëndrime dhe aftësi që lidhen me çështjet aktuale në fushën e 

zhvillimit të qëndrueshëm. Ajo që mungon, është mungesa e ideve që do t'u ofrohen 
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mësuesve për të lidhur përmbajtjen ekzistuese të kurrikulës me arsimin për zhvillim të 

qëndrueshëm. 

Në këtë pjesë të Analizës do të përmblidhen kategorikisht të gjitha lëndët nga kjo 

fushë, në të cilën është e mundur të njihen qëllimet që tregojnë për edukimin për zhvillim të 

qëndrueshëm. Qëllimet e zgjedhura nuk shfaqen vazhdimisht në të gjitha vitet e studimit të së 

njëjtës lëndë, por në lëndë të caktuara në programin mësimor në një vit të caktuar. 

 

Tabela 3. Objektivat e përgjithshme për lëndët e caktuara në profesionin mekanik që i 

referohen arsimit për zhvillim të qëndrueshëm 

Lënda dhe viti 

i studimit 

Qëllimet e përgjithshme të lëndës  

Nxënësit duhet : 

Teknologjia e 

përpunimit – 

Viti i parë 

• të dallojnë metalet dhe legurat e tyre sipas vetive të tyre; 

• të fitojnë aftësinë e përdorimit të standardeve për shënimin 

e metaleve dhe lidhjeve të tyre; 

• të identifikojnë materialet sipas mënyrës së përpunimit; 

• të zbulojnë aplikimin e materialeve për përpunime të 

ndryshme sipas standardeve; 

• të identifikojnë përpunimet  termike dhe termokimike; 

• të njohin burimet e rrezikut kur punohet me mjete dore; 

• të aplikojnë pajisje mbrojtëse personale dhe kolektive gjatë 

përpunimit manual; 

• të njohin makinat dhe mënyrat e përpunimit. 

Teknologjia e 

mjeteve motorike – 

Viti i dytë 

• të shpjegojnë karakteristikat konstruktive të motorëve me 

djegie të brendshme (MSËS); 

• të dallojnë parimin e punës së motorit me katërtaktësh me 

dizel dhe motorit dytaktësh; 

• të njohin zgjidhjet konstruktive të sistemeve për motorët me 

djegie të brendshme; 

• të shpjegojë lidhjen funksionale të pjesëve në sistemet e 

motorit me djegie të brendshme; 

• të zhvillojnë shprehitë e punës; 



Doracak i zbatimit të arsimit për zhvillim të qëdrueshëm, 

në shkollat e mesme të drejtimeve teknike 

 

 

33 

• të zhvillojnë një kulturë teknike; 

• të zhvillojnë shkathtësitë e punës në grup; 

Teknologjia e 

automjeteve – 

Viti i katërt 

 

• të njohin mënyrat e ndotjes së mjedisit nga automjetet; 

• të sqarojnë mënyrat e mbrojtjes së mjedisit jetësorë; 

• të njohin zgjidhjet konstruktive të sistemit të drenazhimit 

dhe pastrimin e gazrave të liruar; 

• të njohin mënyrat e diagnostikimit të gabimeve në 

automjetet moderne; 

• të zhvillojnë kulturë teknike. 

Elektroteknika – 

Viti i dytë 

• të njohin metodën e fitimit së tensionit elektrik dhe rrymës 

elektrike; 

• të sqarojnë efektet e rrymës elektrike në praktikë; 

• të zbatojnë rregulloret e sigurisë në vendin e punës  

Еlektroteknika – 

Viti i katërt  

  

• të njihen me sistemet  elektronike për ngrohje / ftohjen e 

automjetit (a / s), ndërtimin e tyre, primcipin e punës dhe 

masat ekologjike; 

• të shpjegoj sistemet e sigurisë dhe të rehatisë duke ndjekur 

qarqet e tyre të instalimit. 

Teknologjia e 

kontrollit – 

Viti i tretë 

• të kuptojnë standardet e menaxhimit të cilësisë EN ISO 9000; 

• të kuptojnë cilësinë e shërbimit; 

• të vlerësojë kualitetin e cilësisë së punës së organizatës në 

shërbimin e mirëmbajtjes së automjeteve; 

• të theksojë rëndësinë e marrjes së certifikatës së cilësisë; 

• të krijojnë zakonet për mbrojtjen e ambientit të punës dhe të  

mjedisit jetësorë; 

• ta aplikojnë mbrojtjen tekniko-higjienike; 

• të kycen në pune ekipore. 

Teknologjia e 

kontrollit – 

Viti i katërt 

• të njohin sistemin e mirëmbajtjes teknike të automjeteve; 

• të njohin elementet bazë të organizimit të mirëmbajtjes 

teknike; 
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 • të përshkruajnë pajisjet për kontrollin e sigurisë teknike të 

automjeteve. 

Teknologjia e 

automjeteve – 

Viti i tretë 

zgjedhore 

• krahasojnë mënyrat e ndryshme për të reduktuar 

komponentët e dëmshëm të gazeve të liruara; 

• të dallojnë burimet e energjisë që mund të përdoren në 

automjete. 

Aerodinamika dhe 

mekanika e 

fluturimit –  

Viti i dytë 

• Ti sqarojnë parametrat fizik të atmosferës. 

Rregulloret e 

aviacionit dhe 

organizimi i 

mirëmbajtjes – 

Viti i katërt 

• Ta interpretojnë dhe shpjegojnë karakterin ndërkombëtar të 

udhëtimit ajror; 

• ta interpretojnë dhe sqarojnë sigurinë; 

• të njohin dhe të shpjegojnë strukturën dhe mënyrën e 

funksionimit të organizatave ndërkombëtare; 

•  të njohin dhe shpjegojnë qëllimin dhe përmbajtjen e 

rregulloreve të aviacionit; 

•  të njohin dhe të shpjegojnë Librin e Rregullave të 

Vlefshmërisë Ajrore; 

• të njohin dhe të shpjegojnë Rregullat për trafikun komercial 

OPS 1; 

Automjetet dhe 

mekanizimi – 

Viti i katërt 

 

• kuptojnë funksionin e makinave për përpunimin bazë dhe 

plotësuese të tokës; 

• të kuptojnë funksionin e makinave për plehrave dhe 

makinave mbrojtëse; 

• të kuptojnë nevojën për mbjellje, korrje dhe vjeljeje të të 

mbjellurave . 

Teknologjia e 

përpunimit – 

Viti i katërt 

• ta njohin terminologjinë e sistemeve të teknologjisë 

fleksibile; 

• ti klasifikojnë sistemet e transportit të sistemeve të 
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prodhimit fleksibil; 

• të analizojnë robotët industrialë; 

• të vlerësojnë rolin e robotëve industrialë; 

• të zgjidhin problemet me kompjutorë nga robotika dhe 

sistemet fleksibile të prodhimit. 

Termoteknika –  

Viti i dytë 

• ta zbatojnë  Ligjin për ruajtjen e energjisë së ndryshimeve të 

nxehtësisë së gjendejes; 

• të zbulojnë varësinë e kapacitetit specifik të nxehtësisë nga 

lloji i materialit dhe temperaturës; 

• ti dallojnë ndryshimet e vecanta nga ndryshimet e 

përgjithshme të gjendjes së gazrave ideale; 

• • ti identifikojnë kushtet e nevojshme për kthimin e energjisë 

së nxehtësisë në punë mekanike; 

Pajisjet e gazit – 

Viti i katërt 

 

• të njohin gazrat e përdorur si lëndë djegëse; 

•  të njohin madhësitë dhe konceptet karakteristike të 

karburanteve të gaztë; 

• Ti kuptojnë  tubacionet e gazit; 

• të zgjedhin problemet e dimensionimit dhe dizajnimit të 

instalimeve të gazit; 

• të njohin rregulloret ligjore për testimin e instalimeve të 

gazit; 

• të dallojnë simbolet për pajisjet e gazit; 

• të njohin karakteristikat e konsumatorëve të gazit; 

• të krahasohen karakteristikat e gazit natyror dhe të gazit të 

lëngshëm të naftës; 

• ta kuptojnë nevojën për mirëmbajtjen e instalimit të gazit; 

• ta njohin nevojën për siguri gjatë punës me lëndë djegëse të 

gazëta; 

Termoteknologjia - 

zgjedhore – 

Viti i tretë 

• të njohin parimin e transferimit të nxehtësisë përgjatë 

shkëmbimit të nxehtësisë dhe të zgjidhin problemet e kalimit 

dhe transferimit të nxehtësisë; 
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 • të llogarisin elementet e nevojshme për mbulimin e 

nxehtësisë së kërkuar për ngrohje; 

• të zgjidhin  detyra nga proceset e avullimit dhe kondensimit; 

• të zgjidhin probleme të llojeve të avujve; 

• të zgjidhin problemet e sistemeve të ngrohjes; 

• të zgjidhin problemet e performancave të ndryshme 

konstruktive të kaldajave me avull; 

• të zgjidhin probleme që lidhen me turbinat e nxehtësisë; 

Termoteknika –

zgjedhore –  

Viti i katërt 

 

• të njohin parimet e punës të të gjitha llojeve të makinave 

ftohëse; 

• të njohin parimet dhe masat teknike për mbrojtjen e 

mjedisit; 

Termoteknologjia - 

zgjedhja –  

Viti i katërt 

 

• të përdorin paketat e programeve kompjuterike për 

modelimin 3D; 

• të përdorin teknika të ndryshme të modelimit; 

• të hartojnë viztime të punës, përputhëse dhe vizatime të 

detajuara; 

• të dizajnohen modele të elementeve të brendshme dhe 

makinës ; 

• të përdorin teknika të ndryshme prezantimi; 

• të marrin pjesë në përgatitjen e detyrave të projektuese; 

• të zhvillojnë zakone për saktësinë, precizitetin dhe 

racionalitetin; 

Modelim 

kompjuterik – 

Viti i tretë 

• ti respektojnë rregullat teknike dhe standardet e punës; 

• të përfitojnë njohuri dhe shkathtësi profesionale teorike dhe 

praktike të nevojshme për përgatitjen e detyrave komplekse; 
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Tabela 4. Qëllimet konkrete për lëndët e caktuara në profesionin mekanik që i referohen 

arsimit për zhvillim të qëndrueshëm 

Lënda dhe viti Qëllimet konkrete të përmbajtjes së lëndëve zgjedhore  

Projektimi i 

Sistemeve 

Teknologjike të 

Prodhimit –  

Viti i katërt 

 

• Të përdorin softuer për dizajn manual të teknologjisë; 

• të përdorin softuerin për dizajn automatik të teknologjisë; 

• të zbatojnë normat dhe udhëzimet për sigurimin e cilësisë së 

procesit dhe produktit; 

• të përdorin literaturë profesionale, dokumentacion teknik 

dhe teknologjik; 

• ti respektojnë rregullat teknike dhe standardet e punës; 

• të përfitojnë njohuri dhe shkathtësi profesionale teorike dhe 

praktike, të nevojshme për përgatitjen e detyrave komplekse 

të punës; 

Menaxhimi 

kompjuterik - 

Zgjedhore - Viti i 

katërt 

• të njohin strukturën funksionale të një robot industrial; 

• të bëjnë numërimin e karakteristikave teknike të robotëve: 

numri i shkallëve të lirisë, hapësira e punës, ngarkesa, 

saktësia e pozicionimit, përsëritja e saktësisë së pozicionimit, 

rezolucioni, shpejtësia; 

• të analizojë numrin e shkallëve të lirisë në çiftet kinematike; 

• të numëroj dhe emërtoj llojet bazë të strukturave të 

robotëve industrialë; 

• të interpretoj bilancin e robotëve industrialë; 

• të njohin rolin e sistemit të sensorëve në robotë; 

•  të përshkruajnë shembuj praktikë të përdorimit të kapësit 

nga robotët industrialë në varësi të qëllimit; 

• të dallojë nivelin strategjik, taktik dhe ekzekutiv të 

menaxhimit të robotëve; 

• të dallojë programimin me trajnimin e robotëve dhe 

programimin e tekstit; 

• të përdorin softuerin e aplikimit për programimin robotik. 
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i studimit Nxënësit duhet: 

Teknologjia e 

përpunimit – 

Viti i parë 

 

• ti krahasojnë vetitë e hekurit në bazë të teknologjisë së 

përfitimit dhe përbërjes së lëndëve të para për përfitimin e 

hekurit; 

• të dallojnë trajtimet termike (kalitje, përmirësim, pjekje, 

qitje); 

• të dallojnë vetitë mekanike të metaleve dhe lidhjeve para 

dhe pas trajtimit termik; 

• të dallojnë efektet e trajtimit termokimik (çimentimi, 

nitratimi dhe kromimi); 

• të krahasoj vetitë e metaleve të lehta dhe të rënda; 

• të njohin karakteristikat e gomave sipas  përdorimit në 

inxhinierinë mekanike; 

• të njohin vetitë e derurit dhe përdorimin e tij në inxhinierinë 

mekanike; 

• të bëjnë dallimin midis vetive të materialeve të përbëra dhe 

përdorimit të tyre; 

• të dallojnë llojet e vajit në përputhje me viskozitetin e tyre 

dhe në bazë të kësaj të dallojnë përdorimin e tyre; 

• të njohin aplikimin e ujit në inxhinierinë mekanike, të 

përdorin instrumentet për kontrollin e dimensioneve; 

• të krahasojnë saktësinë e gjatësisë së matur në varësi të 

instrumentit që matet gjatësia dhe këndi; 

• ti respektojnë mjetet mbrojtëse kolektive; 

• ti njohin burimet e rrezikut në punëtorinë e shkollës dhe në 

firmat me aktivite mekanike; 

• të përdorin pajisje mbrojtëse personale; 

• të kenë qëndrim të duhur ndaj pajisjeve personale 

mbrojtëse; 

• të dallojnë teknologjitë e përpunimit të mekanik me 

• deformim plastik (farkim, shtypje, nxjerrje, depërtim, prerje, 
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nxjerrje, rrotullim); 

Teknologjia e 

automjeteve – 

Viti i dytë 

 

• të dallojnë pjesët kryesore të motorëve me djegie të 

brendshme; 

• të njohin llojet e ndryshme të lëndëve djegëse; 

• të krahasojnë karburantet e gazëta dhe lëngëta; 

• ti dallojnë karakteristikat e llojeve të ndryshme alternative të 

karburanteve, të njohin përbërjen e përzierjes për djegies; 

• të shpjegojnë koeficientin tepëricës së ajrit; 

• të shpjegoni se si ndryshimi në cilësi i përzierjes së lëndëve 

djegëse,  ndikon në djegje ; 

• të shpjegojnë kushtet për djegie; 

• të krahasojnë procesin e djegies te oto- motorët  dhe dizel- 

motorët; 

• të njohin faktorët që ndikojnë në procesin e djegies; 

• të njohin detyrën e sistemit për shkarkim të gazrave ; 

• të përshkruajnë pjesët e sistemit të lirimit të shkarkimit të 

gazrave; 

• të njohin rolin dhe llojet e akumulatorëve; 

• të shpjegojnë gabimet e sistemit të lubrifikimit dhe mënyrën 

e heqjes së tyre; 

Teknologjia e 

automjeteve – 

Viti i katërt 

 

• të njohin konceptet bazë të nxehtësinë: matjen, transferimin 

e nxehtësisë, ndryshimin në gjendjen agregate, lidhjen, 

temperaturën, presionin, ngrohjen standarde dhe erën; 

• të dallojnë lëngjet ftohëse (P134-a; P12); 

• të shpjegojë lidhjen funksionale të komponentëve të 

sistemeve të ndryshme të ajrit të kondicionuar; 

• të njohin dizajnet e ndryshme të kompresorëve; 

• të njohin mënyrat për të kontrolluar mbrojtjen e 

udhëtarëve; 

• të dallojnë elementet e sigurisë aktive dhe pasive; 

• të njohin ndikimin e automjeteve në ndotjen e mjedisit; 
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• të shpjegojë efektet e dëmshme të gazrave të liruara; 

• ta shqyrtojnë rrezikun ndaj shëndetin e njeriut nga zhurma; 

• të njohin rreziqet e ndotjes së mjedisit nga pjesët rezerve të 

konsumuara dhe pjesëve të jarxhueshme të automjeteve 

(pjesët metalike, vajrat, ftohësit, gomat ...); 

•  të shpjegojë mënyrat e magazinimit, rruajtjes, shkayërimit 

dhe riciklimit të materialeve të mbetura nga automjetet; 

• Të njohin përbërjen e gazrave të liruar; 

• Të njohin rregulloret për përbërjen e gazrave të liruara; 

• të krahasohen mënyrat për të hequr dhe shpjeguar mënyrat 

për pastrimin e gazrave që lirohen nga motorët; 

• ta përshkruajnë sistemin e pastrimit të motorrit me naftë; 

• ta njohin  metodësn e kontrollit të gazrave të shkarkuar ; 

• të shpjegojë komponentët e kontrollit funksional; 

• të dijnë se si të zbulojnë keqfunksionimet përmes emetimit 

të gazrave të shkarkimit; 

• Të njohin  procedurat për vetë-mbrojtje dhe mbrojtje nga 

gazrat e shkarkuara në punë dhe mjedis; 

Еlektroteknika – 

Viti i dytë 

• të bëjnë dallimin e materialeve elektrike sipas vetive të tyre 

elektrike; 

• të përshkruajnë karakteristikat e materialeve; 

• të kuptojnë efektet e rrymës elektrike dhe aplikimin e tyre 

teknik; 

• të kuptojnë rrezikun e përdorimit  të energjisë elektrike në 

organizmat e gjalla; 

• të zbatojnë rregulloret për sigurinë në vendin e punës; 

• të njihen me rregullat për mbrojtje nga goditja elektrike; 

Еlektroteknika – 

Viti i tretë 

• të zbatojnë  masat e sigurisë gjatë shfrytëzimit të baterisë së 

akumulatorit; 

• të njohin masat për mbrojtjen e alternatorit (mbrojtja nga 

mbirryma, rryma e lejuar e ngarkesës, ngrohja dhe largimi i 
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nxehtësisë); 

• të njohin masat e sigurisë në punë dhe masat për mbrojtjen 

e mjedisit; 

Еlektroteknika – 

Viti i katërt  

• ta përshkruajnë ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve 

(A/C); 

• të dallojnë lloje të ndryshme të sistemeve të ftohjes dhe 

ngrohjes (klasike dhe klimatike); 

• të lexojnë diagrame të qarqeve elektrike dhe simboleve 

grafike; 

• ti njohin masat mbrojtëse të mjedisit jetësorë (për shembull, 

përdorimi dhe largimi i mjeteve për ftohjeje); 

Teknologjia e 

kontrollit – 

Viti i tretë 

• Njohja e standardeve ISO 9000 për menaxhimin e cilësisë 

dhe sigurimin e cilësisë; 

• Të kuptojnë terminologjinë e menaxhimit të cilësisë sipas EN 

ISO 9000 (cilësia, sistemi i menaxhimit të cilësisë, efikasiteti, 

besueshmëria, kontrolli, testimi, përmirësimi i vazhdueshëm, 

shkalla e kënaqësisë së klientit nga shërbimet) 

• të interpretoj  kushtet për mbrojtje higjienike, teknike dhe 

mbrojtje nga zjarri në punëtori; 

• ti respektojnë parimet e mrojtjes së mjedisit të punës dhe 

atij jetësorë. 

Teknologjia e 

kontrollit – 

Viti i katërt 

• të njohin strukturën organizative dhe mjetet e shërbimit të 

mirëmbajtjes; 

• ti njohin elementet themelore të organizimit të mirëmbajtjes 

teknike (vendi i punës, pajisje, mjete, udhëzime operative, 

kualifikime profesionale, masa higjienike dhe mbrojtje 

teknike, instalim për shkarkimin e gazeve të liruara); 

• të përshkruajnë llojet e shërbimit teknik të automjetit 

(kujdesin e automjeteve, furnizimin me lëndë djegëse, 

lubrifikantë dhe lëngje të tjera teknike); 

• të njohin rregullat ligjore për mbrojtjen e mjedisit (kontrollin 
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e përbërjes së gazrave të liruar në motorët me naftë dhe 

motorët me benzin); 

• ti njohin ligjet e rregullores për zhurmën që e emiton një 

automjet; 

• ta përshkruajnë mjetin për matjen e zhurmës - fonometrin; 

Teknologjia e 

automjeteve 

Zgjedhore –  

Viti i tretë 

• ti njohin komponentet e dëmshme të gazrave të liruar; 

• ti interpretojnë rregulloret ligjore për efektet e dëmshme të 

gazeve të liruara; 

• ti dallojnë mënyrat e ndryshme për të reduktuar 

komponentët e dëmshme të gazeve të liruar; 

• të shpjegojë nevojën për përdorimin e burimeve alternative 

të energjisë; 

• të dallojnë burimet e energjisë që mund të përdoren në 

automjete: vaj vegjetal, etanol, gaz, gazi i lëngshëm i naftës, 

hidrogjen, energji elektrike; 

• ti njohin zgjidhjet konstruktive për automjetet me djegje 

hibride; 

Aerodinamika dhe 

mekanika e  

fluturimit –  

Viti i dytë 

• ta njohin atmosferën dhe ndarjen e atmosferës 

Rregulloret e 

aviacionit dhe 

organizimi i 

mirëmbajtjes – 

Viti i katërt  

 

• të numëroj dhe të përshkruajë dokumentet e avionit; 

• të sqarojnë verifikimin e zhurmës; 

• ta sqarojnë dokumentacionin e mirëmbajtjes; 

• ti sqarojnë kontrollet e acviacionit; 

•  të sqarojnë ndikimin e shikimit, dëgjimit dhe përpunimit të 

të dhënave 

• Të njohin psikologjinë sociale; 

• të krahasojnë përgjegjësitë individuale dhe grupore; 

• të dallojnë motivimin dhe demotivimin; 

• të njohin presionin për shkak të rivalitetit; 
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• të njohtoen me çështjet e kulturës; 

• të sqarojnë punën ekipore; 

• të krahasojnë menaxhimin, mbikëqyrjen dhe udhëzimin; 

• të njohin faktorët që ndikojnë në ekzekutimin e punës; 

• ta njphin lidhsshmërinë kondicion/punë; 

• ta dallojnë stresin e shtëpisë dhe atë të punës; 

• ta interpretojnë afatin kohorë; 

• të shpjegojnë ndikimin e zhurmës dhe avullimit; 

• të shpjegojnë ndikimin e ndriçimit; 

• të shpjegojnë ndikimin e klimës dhe temperaturës; 

• ti dallojnë lëvizjet dhe dridhjet; 

Automjetet dhe 

mekanizimi – 

Viti i katërt 

• njohja e klasifikimit të makinave për përpunimin bazë dhe 

shtesë të tokës; 

• të dallojnë llojet e plehut; 

• të njohin funksionimin e makinave për korrje; 

• të kuptojnë nevojën për mirëmbajtjen e makinerive për 

mbjelljen, vjeljen dhe grumbullimin e ushqimit; 

• të njohin karakteristikat e shfrytëzimit të makinave për 

ngarkim dhe transport; 

• të kuptojnë nevojën për mirëmbajtjen e makinave për 

ngarkim dhe për transport. 

Teknologjia e 

përpunimit – 

Viti i katërt  

 

• të njohin strukturën kinematike të robotëve industrialë dhe 

të llojeve të sistemeve të koordinatave; 

• të shpjegojë lëvizjen funksionale; 

• të bëj vlerësimin e strukturës funksionale të mekanizmave të 

robotëve dhe koordinimit të sistemeve; 

• të klasifikoj robotët industrial; 

Pajisjet e gazit – 

Viti i katërt 

• të numërojnë karakteristikat e gazit natyror si lëndë djegëse; 

• të numërojnë karakteristikat e gazit të lëngshëm të naftës - 

TNG; 

• të njohin shpërndarjen e lëndëve djegëse të gazta; 
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• ta njohin klasifikimin e lëndëve djegëse sipas fuqisë kalorike. 

• të njohin tubacionet e gazit (presion të lartë, presion të 

mesëm dhe tubacionet e gazit me presion të ulët (autobus, 

devijim, urban, industrial dhe vendor); 

• të njohin ndërtimin e instalimeve dhe instalimeve të gazit 

(nëntokë, lart, në ndërtesa dhe instalime shtëpie); 

• ti numërojnë vetitë themelore të gazit të lëngshëm të naftës; 

• në njihem me teknologjinë e prodhimit dhe përpunimit të 

GLN; 

• të njihni rregulloret ligjore për funksionimin e sigurt të CO2 

dhe CO; 

• të jetë në gjendje të ofrojë ndihmën e parë në rast aksidenti; 

• të jep ndihmën e parë në rast të aksidenti të madh; 

• të ndërmer aktivitete në rast të havarive. 

Теrmoteknika –

zgjedhore –  

Viti i tretë 

• të zgjedhin problemet bazuar në konsumin e karburantit dhe 

humbjes së nxehtësisë; 

• të llogarisin sasinë e nevojshme të nxehtësisë për ngrohjen e 

objekteve të caktuara; 

• të llogaririn sipërfaqen e ngrohjes të elementeve për 

ngrohjen e objekteve të caktuara; 

• të bëjnë përllogaritje të rrjetieve të tubacionit të sistemeve 

të ngrohjes për objekte të caktuara; 

• të llogarisin kapacite të kërkuara të nxehtësisë; 

• të dislokohet dhoma e bojlerit dhe depozitës së karburantit 

të nevojshëm për një objekt. 

• të aplikojnë ekuacionet bazë të rrjedhës së turbinës; 

• të përcakojnë koeficientin e efikasitetit të turbinës; 

• të llogarisin konsumin specifik të avullit; 

• të bëjnë balancë termike të një kondensatori të një impiant 

turbine; 

Termoteknologjia - • të njohin rolin e konvertuesit katalitik për pastrimin e 
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zgjedhore –  

Viti i katërt 

gazrave të liruar; 

• të shpjegojë procesin e djegies së lëndës djegëse të lëngët 

dhe gazit në dhomën e djegies; 

• të njohin parimin operativ të makinave dhe bimëve ftohëse; 

• të shpjegojnë zonën e dëmshme të kompresorit. 

 

2.2.2. Mënyra e realizimit të programës mësimore 

Duke analizuar kurrikulumin e lartpërmendur nga lëndët e caktuara që mësohen në 

profesionin mekanik të arsimit të mesëm katërvjeçar, mund të përfundohet se janë përdorur  

metodat mësimore , sic janë: ligjërimi frontal, demonstrimi, diskutimi, demonstrimi aktiv, punë 

grupore, observim i proceseve, të mësuarit me anë të zbulimit vetanak, etj. Nxënësit pritet të 

demonstrojnë dhe zhvillojnë shkathtësi të ndryshme si: vëzhgim, ndëgjim, regjistrim, 

praktikim, zbulim dhe zbatim i marrëdhënieve dhe ligjeve në një grup dhe standardet e 

pavarura të të mësuarit dhe leximit të pavarur, zbatimi i standardeve, interpretimet logjike të 

fenomeneve të caktuara dhe të ngjajshme. Është e nevojshme që mësuesi të mësojë duke 

folur, duke diskutuar, udhëzuar, duke demonstruar, duke bërë pyetje, duke organizuar punë 

në grupe dhe punë individuale, duke vlerësuar detyrat dhe të ngjashme. 

Duke patur parasysh specifikat e subjekteve në këtë profesion, parashikohet që puna 

arsimore në këtë lëndë të realizohet në klasa të specializuara, kabinete për inxhinieri për 

përmbajtjen e materialeve të makinerisë, ndërsa përmbajtja që mbulon përpunimin e 

materialeve themelore realizohet në shkollë , në punëtori dhe në grupe prej 15 deri në 17 

nxënës. 

Është e nevojshme që përmbajtja e caktuar të realizohet në kushte reale në firmat që 

janë të angazhuara në aktivitetet e përpunimit. Realizimi efektiv i qëllimeve të këtyre profileve 

arsimore (kurrikulat), në bazë kushtëzohen nga përdorimi i  aparaturave të ndryshme 

mësimore dhe materialeve, si : koleksionet e metaleve dhe legurave, fotografi të makinave , 

kolekcion i materialeve jometalike dhe të kompoziteve, prospektet, instrumentet për matje 

dhe kontroll, mjetet për përpunime makinerike dhe të dorës të parapara me program, tekste 

shkollore të lëndës mësimore, revista, enciklopedi teknike, internet etj. 
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2.2.3. Rekomandime 

Përmes analizës profilit të programeve mësimore të drejtimit maqinerik, mund të 

vërehet se një numër i madh subjektesh kanë një potencial të madh për të kontribuar në 

realizimin e konceptit dhe parimeve të arsimit për zhvillim të qëndrueshëm, por nuk janë të 

njohur si të atillë , respektivisht nuk është shumë e dukshme lidhshmëria mes realizimit të 

qëllimeve të arsimit për zhvillim të qëndrueshëm. Nga të gjitha faktet e përmendura mund të 

përfundohet që programet mësimore të këtij drejtimi kanë nevojë për rishqyrtim. Qëllimet në 

programet mësimore, si zakonisht,  janë përgjithësuese dhe me qasje shumë të lartë. Shumë 

shpesh , (shihet nga tabelat e mësipërme) qëllimet e përgjithshme në programet mësimore , 

të cilat kanë të bëjnë me arsimin për zhvillim të qëndrueshëm, nuk i përmbajnë qëllimet 

konkrete në temat mësimore, respektivisht lidhjen e tyre nuk janë lehtë të dukshme dhe as që 

janë të definuara përfitimet nga lënda , me anë të të cilave do të mundësohet realizimi i 

qëllimeve. 

Duke pasur parasysh faktin se kurrikulat në këtë fushë nuk përcaktojnë rezultatet e të 

nxënit, është e nevojshme të përcaktohet qartë në frymën e arsimit për zhvillim të 

qëndrueshëm. Këto rezultate duhet të përfshijnë njohuritë që kanë të bëjnë me kuptimin e 

koncepteve themelore, parimeve dhe ideve për zhvillim të qëndrueshëm, shkathtësive që 

zbatohen për aplikimin e njohurive dhe qëndrimeve themelore. 

Mësimdhënësit që japin mësim në këtë drejtim , duhet të edukohen, të interpretojnë 

dhe të informohen nga trendet moderne, si dhe duhet të demonstrojnë kompetenca 

jashtëzakonisht të larta në lidhje me arsimin për zhvillim të qëndrueshëm. Ata, si "udhëzues" 

përgjegjës të të menduarit kritik në mesin e nxënësve, duhet të përshtatin kombinime të 

qasjeve të ndryshme pedagogjike, stile të të mësuarit, forma dhe metoda të mësimdhënies, 

përmbajtje dhe aktivitete. Mësuesit në çdo kohë duhet të ofrojnë udhëzime specifike për 

lidhjen e aktiviteteve të parashikuara të kurrikulës ekzistuese me synimet njohëse të arsimit 

për zhvillim të qëndrueshëm. 

Duke patur parasysh format dhe metodat e pranishme tradicionale të punës të 

mësimdhënësve,në udhëzimet për zbatimin e programeve duhet të ofrohen shembuj dhe 

udhëzime konkrete për organizimin e punës që do t'u mundësonte nxënësve ti arrijnë 

rezultatet e të nxënit që janë të rëndësishme për përfitimin e kompetencave për zhvillim të 

qëndrueshëm. Nxënësit duhet të jenë të vetëdijshëm, se revolucioni industrial dhe teknologjik 

në të njëjtën kohë shkakton ndotjen e mjedisit dhe ndikojnë në reduktimin e ndotjes. E gjithë 
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kjo lidhet me përdorimin e burimeve të ndryshme të energjisë, të tilla si nafta, gazi dhe qymyri 

që përbëjnë pjesën më të madhe të lëndëve djegëse aktualisht të përdorura globalisht dhe 

përdorimi i tyre çon në një rritje të qëndrueshme në emetimit global të dioksidit të karbonit . 

Duke studiuar lëndët e këtij profesioni, nxënësit duhet të bëhen të vetëdijshëm për 

procesin e inovacionit, teknologjive të reja dhe proceseve të prodhimit që mundësojnë 

mirëqenien njerëzore, duke krijuar produkte  të pranueshme ekologjike. 

Pothuajse të gjitha lëndët profesionale në këtë drejtim paraqesin përmbajtje 

mësimore që do t'i nxisin nxënësit në përfundimin që teknologjia e informacionit (përfshirë 

robotikën) dhe teknologjia e materialeve të reja, janë pjesë e pesë teknologjive të larta që 

kontribuojnë në ndotjen në nivel më të ulët të mjedisit jetësorë në shekullin XXI. Gjatë 

procesit të mësimit, studentët duhet të njihen me standardet mjedisore, përmes të cilave 

përcaktohet një nivel i caktuar koncentrimi i substancave ndotëse (zhurma, dridhjet, 

mbeturinat, gazrat e liruar dhe të ngjashme). 

Standardet përcaktohen kryesisht nga ndikimi i tyre tek njerëzit. Duhet të dallohen 

standardet të cilat bazohen në teknologji (që përcaktojnë lloje të proceseve teknologjike për të 

reduktuar ndotjen) të standardeve që janë të bazuara mbi emetimet (të cilat i përcaktojnë 

kufijtë për të cilat çdo ndotës do të reduktoj emetimet). 

Rekomandohet që nxënësit të ndjekin panaire, muzeje të teknologjisë, të vizitojnë 

fabrika moderne, të marrin pjesë në diskutime mbi ndikimin e përparimit teknologjik, pajisjeve 

moderne, proceseve teknologjike dhe të ngjajshme. 

 

2.2.4. Rezultatet që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm, dhe mund të realizohen 

përmes mësimdhënies në drejtimin mekanik 

• Nxënësit duhet ti analizojnë përparësitë e teknologjive të pastra ndikimin e industrisë 

dhe proceseve teknologjike në mjedis; 

• Nxënësit duhet ti analizojnë lëndët e para që përdoren në proceset teknologjike dhe 

ti interpretojnë vetitë e tyre ekologjike; 

• Nxënësit duhet ti kuptojnë përparësitë e teknologjive të pastra dhe ndikimin e tyre në 

proceset industriale dhe teknologjike mbi mjedisin jetësorë. 

• Nxënësit duhet të zhvillojnë qëndrimin e duhur ndaj deponimit të materialeve të 

mbeturinave. Për këtë qëllim duhet të diskutohet për llojet e mbeturinave, mënyrën 

e nxjerrjes së tyre, riciklimin dhe ripërdorimin e tyre; 
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• Nxënësit duhet, përmes shembujve konkretë nga një ambient i pakrahasueshëm, të 

analizojnë praninë e ndotësve të ndryshëm në mediumet natyrore, si: uji, toka, ajri; 

• Nxënësit duhet të jenë në gjendje ti përdorin në mënyrë të sigurt, mjetet dhe 

materialet 

• Nxënësit duhet ta kuptojnë nevojën për kënaqjen e nevojave jetësore , me cka në 

mënyrë të arsyeshme do ti shfrytëzojnë resurset natyrore. 

• Nxënësit duhet ti kuptojnë pasojat nga veprimi i tyre në mjedisin jetësorë dhe të 

punës;  

• Nxënësit duhet të vetëdijësohen për ndikimin e zhvillimit të teknologjisë, me cka 

zhvillojnë ndjenjën për parimet e zhvillimit të qëndrueshëm; 

• Nxënësit duhet ta kuptojnë marëdhënien midis zhvillimit dhe qëndrueshmërisë; 

• Nxënësit duhet në mënyrë kritike të sjellin vendime përgjatë zgjedhjes së mjeteve 

transportuese; 

• Nxënësit duhet ti dallojnë efektet e transportit modern ndaj mjedidit jetësorë. 

• Nxënësit duhet ti analizojnë mundësitë e përmisimit të sigurimit ekologjik të 

automjeteve me anë të zgjedhjeve organizative dhe teknike; 

• Nxënësit duhet ti analizojnë mundësitë për përmisim të sigurisë ekologjike të 

veturave , me anë të zgjidhjeve organizative dhe teknike; 

• Nxënësit duhet ta vlerësojnë domethënien e integrimit të mbrojtjes së mjedisit 

jetësorë përgjatë përpunimit të projekteve infrastrukturore dhe përgjatë miratimit të 

rregulloreve të komunikacionit. 

• Nxënësit duhet të zhvillojnë aftësi për vlerësim dhe vlefshmëri objektive të 

pjesëmarrjes vetanake në procesin e ndotjes. 

• Nxënësit me anë të shembujve vetanakduhet të sjellin deri te ulja e ndotjes në 

komunikacion; 

• Nxënësit duhet të marrin pjesë në rritjen e sigurisë në komunikacion; 

• Nxënësit duhet ti analizojnë të dhënat për kualitetin e ajrit përgjatë ditës, përgjatë 

kohës së sezonës turistike, ndërsa nga rezultatet e aritura të përgadisin raport. 

• Nxënësit duhet të krijojnë përshtypjen e tyre ekologjike 

• Nxënësit duhet të shpjegojnë ndikimin e aviacionit në ndryshimet klimatike; 
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• Nxënësit duhet të japin propozime të reja për të zvogëluar ndikimin negativ të 

transportit në mjedis. 

 

2.3.  DREJTIMI NDËRTIMORO-GJEODEZIK 

Drejtimi minieralo-gjeologjik metalurgjik në shkollat e mesme përmban katër profile: 

teknik arkitektonik dhe teknik i gjeodezisë, teknik i ndërtimtarisë dhe teknik për arkitekturë të 

brendshme dhe mësohet në periudhë kohore prej katër vitesh. 

 

2.3.1. Profili mësimorë- teknik arkitektonik 

Në kuadër të profilit të përgjithshëm, nga lëndët e përbashkëta mësimore, mësohen: 

gjuha dhe letërsia maqedonase, ndërsa për nxënësit e bashkësive të tjea: Gjuha dhe letërsia 

shqipe dhe turke ose gjuha dhe letërsia serbe, respektivisht gjuha dhe letërsia maqedonase 

për të gjitha bashkësitë e tjera, në të gjitha drejtimet, gjuhë të huaja, biznesi, informatika, 

historia, historia e Maqedonisë, edukimi qytetar, aktivitetet sportive dhe sport, kultura 

muzikore dhe artet e bukura. Lëndë që janë në funksion të drejtimit janë: Matematika e cila 

mësohet në të katër vitet dhe Fizika që mësohet në dy vitet e para. Nga aspekti i arsimit 

profesional, lëndë të përbashkëta të drejtimit janë: Vizatimi teknik me komunikim 

kompjuterik, Gjeometria deskriptive dhe Bazat e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë. Lëndë 

karakteristike të profilit arsimorë janë: Gjeometria e terrenit, Materijalet ndërtimore, Zhvillimi 

i arhitekturës, Mekanika teknike, Konstruksionet ndërtuese, Projektim dhe urbanizëm, 

Planifikim dhe menaxhim, Beton i përforcuar dhe instalime. Lëndë zgjedhore që mësohen në 

këtë profil janë: Konstrikcionet ndërtuese, Planifikim dhe menaxhment, Projektim dhe 

urbanizëm, Matematikë dhe Fizikë. Nxënësit që kanë vendosur ta ndjekin këtë drejtim, 

zhvillojnë mësim praktik në vitin e dytë, tretë dhe të katërt, ndërsa gjithashtu ndjekin edhe orë 

të lira në shkollë përgjatë të katër viteve të shkollimit. Praksën ferijale e ndjekin përgjatë 10 

ditëve në vitin e dytë dhe të tretë, ndërsa mësim fakultativ kanë vetëm gjatë vitit të katërt. 

 

2.3.2. BAZAT E NDËRTIMTARISË DHE GJEODEZISË 

2.3.3. Qëllimet e lëndës 

Qëllimet e programës mësimore të lëndës Bazat e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë është 

që nxënësit të mishërohen me drejtimin ndërtimtaro-gjeodezik, ti njohin me objektet në 
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ndërtimtari, detyrat e punës në procesin e projektimit dhe realizimit të objekteve, si dhe të 

realizimit të objekteve. 

Për realizim të suksesshëm të programës mësimore, nxënësit kanë nevojë për 

paranjohuri nga arsimi fillor.  

Ndërmjet qëllimeve të përgjithshme të përmendura, mund të njihen qëllime të cilat 

në mënyrë direkte apo indirekte sjellin deri te arsimi funksional për zhvillim të qëndrueshëm. 

 

Tabela 5. Qëllimet e lëndës Bazat e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë të cilat kanë të bëjnë me 

zhvillimin e qëndrueshëm 

Qëllime direkte Qëllime indirekte 

Hyrje në bazat e ndërtimit dhe gjeodezisë 

 

Zhvillimi i aftësive për përdorimin e drejtë të 

hapësirës 

Zhvillimi i ndjenjës së përgjegjësisë për 

ruajtjen dhe përgjegjësinë ndaj mjedisit 

jetësorë 

Zhvillimi i motivacionit për mësim 

Kuptimi i formës dhe dimensioneve të Tokës Zhvillimi i mendimit logjik dhe abstrakt që 

nxit kuriozitetin, gjykimin racional, 

autonominë dhe të menduarit kritik 

 

2.3.4. Qëllimet e përgjithshme të mësimdhënies në lëndën Bazat e Ndërtimtarisë 

dhe Gjeodezisë në Arsimin e Mesëm Profesional 

Tabela 6. Bazat e përgjithshme të lëndës Bazat e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë që kanë të bëjnë 

me zhvillimin e qëndrueshëm 

Viti i zhvillimit Qëllime të përgjithshme të lëndës  

Nxënësit duhet : 

Viti i parë • Të njohtohen me zhvillimin historik të objekteve; 

• Të marrin informacione të përgjithshme për ndërtimet dhe 

pjesëmarrësit në ndërtim; 

• Të njohtohen me terminet vend ndërtimi dhe llojet e 

objekteve; 
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• Të dinë ta ruajnë shëndetin e puntorit përgjatë punës; 

• Të njohtohen me rolin dhe kuptimin e gjeodezisë në 

përditshmëri; 

• Ta dijnë pamjen e tokës; 

• Ta dijnë rolin dhe kuptimin e shkallës. 

 

2.3.5. Programe mësimore që kanë të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm dhe 

mënyrën e realizimit të programës  

Tabela 7. Qëllimet konkrete të lëndës Bazat e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë të cilat kanë të 

bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm 

Viti i zhvillimit Qëllimet konkrete të programeve mësimore të selektuar  

Nxënësit duhet: 

Viti i parë • marrjen e njohurive themelore të të gjitha llojeve të 

ndërtesave (banimi, sociale dhe ekonomike); 

• të njihen me: punët eksploruese (llojet e tokës, vetite e 

materialeve, trashësinë dhe mundësitë e shtresimit, nivelit të 

ujërave nëntokësore dhe kapacitetin e tokës; 

•  të njihen me punën e anketimit: regjistrimin e tokës në të 

cilën do të ndërtohet; 

• për të mësuar në lidhje me punët e projektimit: përgatitja e 

projektit; 

• Për të mësuar rreth punës organizative: organizimin e sheshit 

të ndërtimit për një përmirësim racional dhe ekonomik; 

•  të dini se si të përdorin masat dhe mjetet mbrojtëse 

personale dhe kolektive 

• Të njihen me punët gjeodezike: incizim i tokësnë të cilën do të 

ndërtohetobjekti; 

• Të njihen me punët projektuese ( punim i projektit),  

• Të njihen me punët organizative : organizim i vendit të 

ndërtimit për racionalizim dhe mbindërtim ekonomik; 

• Të dijnë të shfrytëzojnë masa mbrojtëse të sigurisë individuale 
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dhe kolektive; 

• Të dinë të shndrojnë madhësitë natyrore në madhësinë e 

kërkuar dhe e kundërta; 

• Të njihen me përpunimin e planeve dhe hartave gjeodezike. 

 

2.3.6. Forma të realizimit të programës 

Në përmbajtjet të cilat janë të përpunuara në kuadër të lëndës Bazat e ndërtimit dhe 

gjeodezisë, ka përmbajtje të cilat direct kanë të bëjnë me fushën e qëndrueshmërisë. 

Realizohen metoda mësimore moderne të cilat nxënësve u mundësojnë të bëhen 

pjesëmarrës aktiv të mësimit, duke mbajtur orë mësimore, me anë të ligjëratave, projekteve, 

mësim me anë të hulumtimit vetanak, sqarimit, simulacioneve kompjuterike, punë me tekste, 

lidhje me shoqërine ose me aktivitete në vendet e punës.Këto metoda nënkuptojnë zbatim të 

formave mësimore për punë, punë individuale dhe në grupe, punë në cifte, frontale, si dhe me 

shfrytëzimin e mjeteve bashkëkohore dhe mjeteve ndihmëse. 

Përgjatë procesit mësimorë në përputhje me programën është e paraparë që 

mësimdhënësi ti ndërmerr aktivitetet në vazhdim: të planifikoj, të sqaroj, të demostroj, të flet, 

diskutojë, të shkruaj dhe të vizatoj në dërrasë, të përshkruaj, të krahasoj, të udhëheq projekte 

të ndryshme, të simuloj procese, ti shfrytëzoj njohuritë e mëparshme të nxënësve, ta ndjek 

punën e tij, ta motivoj nxënësin, ti notoj aritjet e tij, ti angazhoj nxënësit në detyra shtëpie. 

Përgjate zhvillimit të mësimit në këtë lëndë, aktiviteti i nxënësit përbëhet nga: ëzhgimi, 

dëgjimi, ushtrimi, diskutimi, regjistrimi, vizatimi, zgjidhja e problemeve, vetëvlerësimi, zbulimi i 

ligjshmërisë, leximi etj. 

Për tu arritur qëllimet në mënyrë më efikase, është e nevojshme të aplikohen mjete 

të ndryshme mësimore, ndihma dhe materiale. Në varësi të përmbajtjes së mësimdhënies 

jepen shembuj specifik të mjeteve mësimore që mund të përdoren: fotografi, vizatime, filma 

dhe diafragma, regjistrime televizive, grafoskop, pajisje kompjuterike, DVD, CD, ku disa nga 

pajisjet e propozuara janë të vjetëruara përdorim në procesin mësimor. 

Për të përmirësuar dhe zotëruar përmbajtjen e mësimdhënies, mësimdhënësi duhet 

të kërkojë jo vetëm riprodhimin e faktografisë dhe të statistikave, por edhe trajnimin për 

aplikueshmërinë e njohurive të fituara, analizën e forcave, proceseve dhe fenomeneve 

gjeologjike. Të nxis kuriozitetin e nxënësve dhe të nxis frymën kërkimore përmes projekteve 

dhe debateve të pavarura. 
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Në mënyrë që të arrihet kjo, në program ka udhëzime adekuate didaktike, por nuk ka 

shembuj konkretë (materiale vizuele, tekstet të njohura dhe përmbajtje të specifikuara të 

çështjeve aktuale në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm), gjë që do të forconte kompetencat e 

mësuesve për zbatimin e metodave bashkëkohore dhe forma të reja të punës. 

Prandaj, është e nevojshme që të bëhen përpjekje shtesë nga ana e mësuesve për të 

krijuar situata të ndryshme problematike nga jeta reale dhe të përfshijë nxënësit në zgjidhjen e 

tyre, e cila si qëllim përfundimtar do të ketë zhvillimin e mendimit kritik midis nxënësve dhe 

aftësinë për të zgjidhur problemet. 

 

2.3.7. Rekomandime 

Në kurrikulën ka përmbajtje që mund të lidhen drejtpërdrejt me zhvillimin e 

qëndrueshëm. 

Brenda kurrikulës së Bazave të Ndërtimit dhe Gjeodezisë, përmbajtja e programit në 

lidhje me problemet e zhvillimit të qëndrueshëm duhet të modernizohet nëpërmjet aplikimit 

të të mësuarit në jetën e përditshme, e cila si qëllim përfundimtar do të rezultojë në sjelljen e 

përgjegjshme të nxënësit në mjedisin e tij rrethues. 

Në kuadër të kurrikulit të lëndës Objektet në ndërtimtari, është e pëlqyeshme të 

përfshihen më shumë përmbajtje për qytetet e ndërtuara me planifikim, por në të njëjtën 

kohë ato duhet të menaxhohen mirë, gjë që do të sjell në krijimin e mjediseve të 

qëndrueshme ekonomike, sociale dhe ekologjike. 

Analiza e qyteteve të qëndrueshme që përfshijnë: kushtet sociale për të gjithë, mjedis 

të sigurt dhe të shëndetshëm, transport të mirë të qëndrueshëm dhe energji, promovim, 

mbrojtje dhe restaurim i zonave të gjelbërta të qytetit, ujë të sigurt dhe të pastër dhe 

kanalizime, ajër të shëndetshëm dhe cilësor. 

Për këtë qëllim, mësuesi duhet të kuptojë lidhjen midis një të ardhme të 

qëndrueshme dhe mënyrës se si ne mendojmë, jetojmë dhe punojmë. Duke vepruar kështu, ai 

do të imponojë mbi brezat e ardhshëm idenë se qytetet që zbatojnë planifikimin urban të 

qëndrueshëm, sjellin në rritje efektive të popullsisë. Si edukator ai duhet të jetë në gjendje të 

shkëmbejë idetë dhe përvojat midis disiplinave të ndryshme, për të mundësuar arsimim në të 

cilin nxënësi zë vend qendror, jep mendim kritik  dhe kupton domosdoshmërinë e 

transformimit të sistemit arsimor. 
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Mësimdhënësi duhet të jetë një forcë shtytëse dhe pjesëmarrëse në procesin e të 

mësuarit që do t'u japë studentëve udhëzime mbi sjelljen dhe perceptimin e zhvillimit të 

qëndrueshëm, të krijojnë marrëdhënie pozitive me nxënësit dhe të jenëtë hapur për 

ndryshime dhe bashkëpunim. 

Vetëm me këtë qasje mësuesi do të mundësojë miratimin, kuptimin dhe zhvillimin e 

vlerave themelore shoqërore dhe morale, të një shoqërie të organizuar në mënyrë 

demokratike, humane dhe tolerante ndaj mjedisit. 

 

2.3.8. Rezultatet që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm dhe mund të realizohen 

përmes mësimit në lëndën Bazat e ndërtimit dhe gjeodezisë 

• Nxënësit duhet të kuptojnë përdorimin efikas dhe efektiv të tokës. 

• Nxënësit duhet ti vëzhgojnë dhe t'i lidhin elementet në hapësirë me përmbajtjen e 

hartës. 

• Nxënësit duhet ti kuptojnë dhe analizojnë problemet në planifikimin hapësinor 

bazuar në hulumtimet paraprake dhe problemet që kanë ekzistuar në atë hapësirë 

dhe gjetjen e zgjidhjes së tyre. 

• nxënësitt duhet ta kuptojnë kompleksitetin e ndërrimit të hapësirës dhe të kuptojnë 

pasojat e atij ndryshimi. 

• Nxënësit duhet të njohin aktivitetet kyçe të një personi që vepron destruktivisht në 

mjedisin jetësorë.  

• nxënësit duhet ta kuptojnë mjedisin jetësorë të sigurt dhe të shëndetshëm , në të 

cilin ekzistojnë hapësira të gjelbra publike të mirë-rregulluara. 

• Nxënësit duhet të kuptojnë përparimin dhe rreziqet mbi zhvillimin e qëndrueshëm 

• duhet të përfshihen në zgjidhjen e problemit në zonën në të cilën jetojnë 

 

2.3.9. PROJEKTIM DHE URBANIZËM 

2.3.10. Qëllimet e lëndës 

Qëllimet e kurrikulës së lëndës Projektimi dhe urbanizmit , kanë të bëjnë me nevojën 

e nxënësve për të lexuar dhe të përdorin në mënyrë të pavarur projektet në të gjitha fazat e 

dizajnimit, të njohin format e ndryshme hapësinore të objekteve arkitektonike, si dhe 

elementet bazë të aranzhimit të vendbanimeve, në mënyrë që të njihen me njëri tjetrin me 

bazat e urbanizmit dhe rregullimin hapësinor të qyteteve. 
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Për realizimin e suksesshëm të kurrikulës, nxënësit kanë nevojë për njohuri paraprake 

nga Bazat e Ndërtimit dhe Gjeodezisë, Vizatimi Teknik, Projektgjeometria, etj. , subjekte në të 

cilat ka përmbajtje për zhvillim të qëndrueshëm. Projektimi dhe urbanizmi, si lëndë studiohen 

brenda profesionit të ndërtimit dhe gjeodezisë ,në profilin teknik i arkitekturës. 

Ndër synimet e përgjithshme të mësimdhënies, mund të kuptohen objektivat që 

kontribuojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në edukimin funksional për zhvillim të qëndrueshëm. 

 

Tabela 8. Qëllimet e lëndës Projektim dhe urbanizëm të cilat kanë të bëjnë më zhvillimin e 

qëndrueshëm 

Qëllime direkte Qëllime indirekte 

Hyrje në bazat e planifikimit dhe 

urbanizmit 

Zhvillim i aftësive për shfrytëzim të drejtë të 

hapësirës 

Zhvilim i ndjesisë së përgjegjësisë për 

ruajtje dhe përparim të ambientit 

jetësorë.  

Zhvillim i motivacionit për të mësuar  

Nxitja për punë individuale dhe 

përgjegjësi 

Zhvillim i mendimit logjik dhe abstract, nxitje e 

kurreshtjes, gjykimit racional, mëvetësisë dhe 

mendimit kritik. 

 

2.3.11. Qëllimet e përgjithshme të mësimit në lëndën Projektim dhe urbanizëm për 

shkollë të mesme 

Tabela 9. Qëllimet e përgjithshme të lëndës Projektim dhe urbanizëm, të cilat kanë të bëjnë me 

zhvillimin e qëndrueshëm 

Viti i zhvillimit Qëllimet e përgjithshme të lëndës  

Nxënësi duhet  

Viti i dytë • të njihen me konceptin e hapësirës dhe procesin e projektimit; 

• të njihen me kushtet natyrore (klima, orientimi, erërat); 

• të dinë për zhvillimin e vendbanimeve njerëzore; 

• të njihen me elementet strukturore të hapësirës; 

• ta dijnë vendndodhjen e shtëpive familjare në zonën urbane; 
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Viti i tretë • të njihen me aktivitetin urban dhe ndarjen e tij; 

• të njihen me organizimin hapësinor dhe funksional të 

vendbanimit; 

• ta kuptojnë dhe dallojnë tipologjinë e objekteve kolektive të 

strehimit dhe hotelerisë; 

• të njihen me nevojën për të ndërtuar ndërtesa sociale; 

• Ti  zbatojnë rregulloret dhe standardet për ndërtim; 

Viti i katërt • Ta kuptojnë hierarkinë e jetesës në raport të mbulesës 

hapësinore dhe numrit të banorëve; 

• Ti identifikojnë dhe analizojnë elementet që përcaktojnë 

mjedisin jetësorë - aspektin mjedisor (orientim, izolim, ajrim, 

gjelbërim, ndotja nga zhurma dhe ndotja atmosferike); 

• të njihen me klasifikimin e trafikut në hapësirë; 

• të njihen me nevojën për ndërtimin e objekteve tregtare, 

bujqësore dhe industriale. 

 

2.3.12. Përmbajtje mësimore që kanë të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm dhe 

mënyrën e realozimit të programës. 

Tabela 10. Qëllimet konkrete të lëndësProjektim dhe urbanizëm, të cilat kanë të bëjnë me 

zhvillimin e qëndrueshëm 

Viti i zhvillimit Qëllimet konkrete të përmbajtjeve mësimore të selektuara  

Nxënësit duhet: 

Viti i dytë • ta kuptojnë korelacionin midis njeriut dhe objekteve të 

ambientit rrethues 

• ta mësojnë kuptimin e kushteve natyrore për krijimin e 

hapësirave të shëndetshme; 

• ti kuptojnë kushtet e krijuara në hapësirë (ndriçimi, ventilimi, 

ngrohja dhe mbrojtja nga dielli) dhe t'i zbatojnë ato në mënyrë 

korrekte; 

• të elaborojnë avantazhet e orientimit dhe orientimit të 

brendshëm të hapësirës; 
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Viti i tretë • ta kuptojnë organizimin hapësinor të qytetit dhe elementët 

bazë të saj (rrugë, bllok, sheshe, parkingje); 

• Ta njohin nevojën për ndërtim: ndërtesat sociale, banesat 

kolektive dhe objektet hotelierike; 

Vitit i katërt • Të njihen me klasifikimin hierarkik të qendrave të qytetit 

 

2.3.13.  Mënyra e realizimit të programës 

Mësimdhënia zhvillohet me anë të kombinimit të më tepër formave të punës, sic 

janë: diskutim i orientuar udhëheqës, demostrim, punë grafike, vizuele dhe ekipore, si dhe 

simulim kompjuterik. Aktivitetet e nxënësit janë të fokusuara të mëson dhe zbulon në grup , të 

vizaton, të mat dhe skicon, të analizon, të diskuton, të hulumton, të dëgjon, të lexon, të 

shkruan, të zbulon marëdhënie dhe ligje, të zbaton rregulla, të përpunon ushtrime grafike, të 

punon modeled dhe të demostron. Gjatë realizimit të programës mësuesi duhet që të flas, të 

diskutoj, sqaroj, të parashtron pyetje, të shkruaj në dërrasë, të demostroj, të organizon punë 

në grupe, të jep instruksione, të udhëheq projekte, ti vlerësoj detyrat e nxënësve, të merr 

shënime dhe të organizoj vizita nëpër institucione. Procesi i mësimit realizohet në atë formë 

që, në gjysmën e fondit të orëve realizohet mësim teorik dhe në gjysmën tjetër mësim praktik. 

Mësimdhënia realizohet nëpër kabinete - vizatimore dhe preferohet që ajo të zhvillohet në 

bllok-orë. Mësimdhënësi ka liri në të zgjedhurit e aktiviteteve dhe plotësim të përmbajtjeve 

ekzistuese me tema të reja nga problematikat aktuale për zhvillim të qëndrueshëm. Arsimi për 

zhvillim të qëndrueshëm, për vec se mund të realizohet si lëndë e vecantë, ajo mund të 

ndërfutet me aktivitete të lira të nxënësve, në kuadër të bashkësisë së klasës, veprimtarisë 

publike dhe kulturore, si dhe nëpërmjet të aktiviteteve të bashkësisë lokale. Që të realizohen 

qëllimet e programës mësimore, e në të njëjtën kohë të jenë në korelacion me arsimin për 

zhvillim të qëndrueshëm, është e nevojshme që të ndërhyet në zhvillimin e aftësive mentale, 

formimin e mënyrës se si e shohhim botën dhe zhvillimin e gjithanshëm të personalitetit Në 

programën janë të dhëna format didaktike dhe metodike të propozuara dhe ndihmesat 

mësimore për realizimin e temave mësimore nga fusha e Zhillimit të qëndrueshëm, por 

mungojnë udhëzime konkrete për realizimin e temave nga lëmia Zhvillim i qëndrueshëm. 
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2.3.14. Rekomandime 

Në programën mësimore ka përmbajtje të cilat mundet direkt të lidhen me zhvillimin 

e qëndrueshëm. 

Në kuadër të programës mësimore të lëndës Projektim dhe urbanizëm, përmbajtjet 

programore të lidhura me problemet e zhvillimit të qëndrueshëm do të duhet të 

modernizohen me aplikimin e asaj që e mësojmë në përditshmëri, që si qëllim përfundimtar 

do ta ketë sjelljen e përgjegjshme të nxënësit më ambientin që e rrethon.Në kuadër të 

programës mësimore, në temën “Njeriu si masë bazë e rëndësisë së qytetarit, të më aktiv dhe 

më me ndkim, kur bëhet fjalë për planifikim hapësinor. Në shumë dokumente të Kombeve të 

Bashkuara dhe bashkësisë Europiane potencohet ndikimi i njeriut dhe vlerësimi i vlerës së 

hapësirës. Në temen “Kushtet natyrore” mësimdhënësi mundet të bëj lidhshmëri midis 

erozijonit e ultësirave me ato të pyjeve, me cka nxënësit do të udhëzohen në të menduarit dhe 

në vënien e korelacionit midis saj dhe kësaj pjese të klimës. Nxënësi me projekte individuale, 

punë ekipore ose me ndihmën e profesorëve, do të mund ti trajtonë përparsitë dhe mangësite 

e ndryshimeve globale – ngrohjen globale, shirat acidic, rrujatje e parqeve nacionale në 

maqedoni etj. Për gjatë përpunimit të proekteve të këtilla hulumtuese, si burime të 

informacionit ne do të mund të shfrytëzojmë internet, shkrime të njohura shkencore, 

videomateriale dhe vizita të institucioneve përkatëse. 

Të lidhet mësimdhënia me atë që qytet e qëndrueshme në vete përfshijnë: kushte 

socijale për të gjithë, mjedis jetësorë të shëndoshë dhe të sigurt, transport i qëndrueshëm i 

energjisë, promovim, mbrojtje dhe riparim i hapësirave të gjelbërta qytetare, ujë i pastër dhe i 

sigurt, kushte sanitare, ajër i shëndoshë dhe kualitativ, punë të përshtatshme etj. 

Në temën ‘Ndërtesa Shoqërore” mësimdhënësi duhet ta kuptoj lidhshmërinë e 

objekteve transportuese me rrugët e sigurta, transportin efikas si një nga mënyrat e 

përmisimit të barabarësisë socijale, përmisohet lidhja midis qytetit dhe fshatit dhe 

mundësohet zmadhim i produktivitetit të regjioneve rurale.Por, gjithashtu, duhet të ceket që 

rrjeta e komunikacionit është një nga shkaqet e dëmtimit të ambientit jetësorë, me cka rritet 

zhurma, shkatërohet biodiversiteti, ndotet ajri etj. 

Me këtë do tu imponohet gjeneratave të ardhshme idea që qytetet të cilat zhvillojnë 

planifikim urban të qëndrueshëm, sjellin deri te efikasiteti i rritjes së popullacionit. 

Mësimdhënësi si educator, duhet që të jetë i aftë të bëj shkëmbim idesh dhe përvojash 

ndërmjet të disciplinave të ndryshme, që do të mundësojnë arsimim në të cilin vend qëndrorë 
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zë nxënësi, i cili zhvillon mendime kritike dhe e kupton nevojën e patjetërsueshme të 

transferimit të sistemit arsimorë. 

Mësimdhënësi duhet të jetë një forcë shtytëse dhe pjesëmarrëse në procesin e të 

mësuarit që do t'u japë studentëve udhëzime mbi sjelljen dhe perceptimin e zhvillimit të 

qëndrueshëm, të krijojnë marrëdhënie pozitive me studentët dhe të jetë i hapur për 

ndryshime dhe bashkëpunim. 

 

2.3.15. Rezultatet që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm, dhe mund të realizohen 

përmes mësimdhënies në lëndën Projektim dhe urbanizëm 

• Nxënësitt duhet të kuptojnë hapësirën dhe veçoritë e tij. 

• Nxënësit duhet të bëhen të vetëdijshëm për vlerën e hapësirës, problemeve dhe 

aktiviteteve në të. 

• Nxënësit duhet të mendojnë për zhvillimin e hapësirës në të ardhmen. 

• Nxënësit duhet ti kuptojnë dhe ti analizojnë çështjet në planifikimin hapësinor,  

bazuar në hulumtimet e mëparshme dhe problemet që kanë ekzistuar në atë zonë 

dhe të kërkojnë zgjidhjen e tyre. 

• Nxënësit duhet të kuptojnë kompleksitetin e ndryshimeve në hapësirë dhe për të 

kuptuar pasojat e këtij ndryshimi. 

• Nxënësit duhet të njohin aktivitetet kyçe të një personi që vepron në mënyrë 

shkatërruese në mjedisin jetësorë. 

• Nxënësit duhet të kuptojnë mjedisin e sigurt dhe të shëndetshëm në të cilin 

ekzistojnë hapësira të gjelbra publike të rregulluara mirë. 

• Nxënësit duhet të kuptojnë përparimin dhe rreziqet e zhvillimit të qëndrueshëm në 

një territor të caktuar. 

• Studentët duhet të përfshihen në zgjidhjen e problemit në zonën në të cilën jetojnë. 

• Nxënësit duhet të mendojnë për përdorimin efikas dhe efektiv të energjisë dhe 

burimeve natyrore (duke përfshirë dhe tokën), duke i përshtatur ato sa më mirë që 

munden me dendësinë e popullsisë dhe mjedisin. 

• Nxënësit duhet të kuptojnë hapësirën e njëjtë si një mundësi për përdorim të 

ndryshëm (të rinj - të moshuar, këmbësorë - makina). 

 

2.3.16. Profili arsimorë – teknik i gjeodezisë 
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Në kuadër të profilit të arsimit të përgjithshëm, lëndët e njëjta nga profili i 

mëparshëm zbatohen si lëndët të përgjithshme edhe në drejtimin e gjeodezisë. Lëndët që janë 

në funksion të profesionit janë: Matematika, e cila mësohet gjatë katër viteve dhe Fizika që 

mësohet në dy vitet e para. Nga aspekti i arsimit profesional, lëndët e përbashkëta për 

profesionin janë: Vizatimi Teknik me Komunikimin Kompjuterik, Projekt Gjeometria dhe Bazat 

e Ndërtimit dhe Gjeodezisë. Ndërsa karakteristikat tipike të profilit arsimor janë: Mekanika 

Teknike, Materialet Ndërtimore dhe Konstrukcione, Teknologjia e Betonit, Bazat e 

Gjeoteknikës dhe Hidroteknikës, Forca Materialeve, Planifikim dhe Menaxhim, Komunikacion, 

Objektet hidroteknike, Konstrukcionet e Çelikut, Konstrikcionett e Përforcuara të Betonit. 

Kurset zgjedhore në studimin e këtij profili janë: Konstrikcionet e Përforcuara të Betonit, 

Komunikacion,Planifikim dhe Menaxhim, Instalimet Hidraulike, Matematika dhe Fizika. 

Nxënësit që kanë vendosur të studiojnë këtë profil kryejnë orë praktike në vitin e 

dytë, të tretë dhe të katërt dhe gjithashtu ndjekin orët e lira në shkollë gjatë katër viteve të 

shkollimit. Praktika ferial kryhet pas 10 ditësh në vitin e dytë dhe të tretë, dhe mësimi 

fakultativ është vetëm në vitin e katërt. 

 

2.3.17. Profili arsimorë – teknik i ndërtimtarisë 

Në kuadër të profilit të arsimit të përgjithshëm, lëndët e njëjta nga profili i 

mëparshëm zbatohen si lëndët të përgjithshme edhe në drejtimin e gjeodezisë. Lëndët që janë 

në funksion të profesionit janë: Matematika, e cila mësohet gjatë katër viteve dhe Fizika që 

mësohet në dy vitet e para. Nga aspekti i arsimit profesional, lëndët e përbashkëta për 

profesionin janë: Vizatimi Teknik me Komunikimin Kompjuterik, Projekt Gjeometria dhe Bazat 

e Ndërtimit dhe Gjeodezisë. Ndërsa karakteristikat tipike të profilit arsimor janë: Mekanika 

Teknike, Materialet Ndërtimore dhe Konstrukcione, Teknologjia e Betonit, Bazat e 

Gjeoteknikës dhe Hidroteknikës, Forca Materialeve, Planifikim dhe Menaxhim, Komunikacion, 

Objektet hidroteknike, Konstrukcionet e Çelikut, Konstrikcionett e Përforcuara të Betonit. 

Kurset zgjedhore në studimin e këtij profili janë: Konstrikcionet e Përforcuara të Betonit, 

Komunikacion,Planifikim dhe Menaxhim, Instalimet Hidraulike, Matematika dhe Fizika. 

Nxënësit që kanë vendosur të studiojnë këtë profil kryejnë orë praktike në vitin e 

dytë, të tretë dhe të katërt dhe gjithashtu ndjekin orët e lira në shkollë gjatë katër viteve të 

shkollimit. Praktika ferial kryhet pas 10 ditësh në vitin e dytë dhe të tretë, dhe mësimi 

fakultativ është vetëm në vitin e katërt. 
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2.3.18. OBJEKTE HIDROTEKNIKE 

 

2.3.19. Qëllimet e lëndës 

Objektivat e kurrikulës në lëndën e Objekteve Hidroteknike, janë nxënësit të fitojnë 

njohuri se si të përdorin burimet ujore dhe të mbrohen nga to në të gjitha sferatt e jetesës dhe 

të punës dhe të mësojnë rreth mënyrave themelore të ruajtjes dhe mbrojtjes së burimeve 

ujore nga rrethi. Objektet hidroteknike, si lëndë janë studiuar brenda profesionit të ndërtimit 

dhe gjeodezisë në profilin - teknik ndërtimi. 

Ndër synimet e përgjithshme të mësimdhënies, mund të kuptohen objektivat që 

kontribuojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në edukimin funksional për zhvillim të qëndrueshëm. 

 

Tabela 11: Qëllimet e kursit Objektet hidroteknike që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm 

Qëllime direkte Qëllime indirekte 

Zhvillimi i njohurive themelore shkencore 

për hidrologjinë 

Zhvillimi i aftësive për përdorimin e duhur të 

hapësirës 

Zhvillimi i një ndjenje përgjegjësie për 

ruajtjen dhe promovimin e hapësirës 

Zhvillim i qëndrimit pozitiv ndaj hulumtimit të 

ujit 

Inkurajimi i përgjegjësisë individuale Zhvillim i mendimit logjik dhe abstrakt që nxit 

kurriozitetin, gjykimin racional, autonominë dhe 

të menduarit kritik 

 

2.3.20. Qëllimet e përgjithshme të lëndës Objektet hidroteknike për arsimin e 

mesëm profesional 

Tabela 12: Qëllimet e përgjithshme të lëndës Objektet hidroteknike që kanë të bëjnë me 

zhvillimin e qëndrueshëm 

Vitit i zhvillimit Qëllime të përgjithshme të lëndës  

Nxënësit duhet : 

Viti i tretë • të analizojë burimet ujore; 

• të njihen me nocionet: diga, energjia e ujit dhe energjia; 

• ti identifikojnë objekteve e ujit (tunelet, kanalet dhe 
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tubacionet); 

• ta kuptojnë rrjetin e lumit dhe nevojën për rregullimin e 

rrjedhave ujore; 

• to identifikojnë  rrugët dhe portevt e lundrueshëm; 

• ta zgjidhin tokën sipas aftësisë paguese, si dhe ujitjen dhe 

kullimin e saj; 

• ta përshkruajnë prodhuesin dhe konsumatorin e energjisë 

elektrike; 

• ti njohin objektet që janë në funksion të mbrojtjes nga 

përmbytjet; 

Viti i katërt • ti njohin karakteristikat e ujërave ekologjikisht të pastra; 

• ti identifikojnë sistemet e furnizimit me ujë dhe kanalizimit. 

 

2.3.21. Përmbajtjet mësimore që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm dhe 

mënyrën e realizimit të programit 

Tabela 13: Qëllimet konkrete të lëndës Objektet hidroteknike që kanë të bëjnë me zhvillimin e 

qëndrueshëm 

Vitit i zhvillimit Qëllimet konkrete të programeve të selktuara mësimore  

Nxënësi duhet: 

Viti i tretë 
• të njohin karakteristikat e sistemeve të akumulimit; 

• njohja me objektet e mbrojtjes nga përmbytjet 

Viti i katërt 

• të krahasojnë cilësinë e ujit dhe standardet e cilësisë; 

• të vendosin  rrjetin të kanalizimit dhe objektet e tij; 

• të propozojnë masa për pastrimin e ujërave të zeza në 

funksion të ruajtjes së natyrës. 

 

2.3.22. Mënyra e realizimit të programës 

Mësimdhënia zhvillohet me anë të kombinimit të më tepër formave të punës, sic 

janë: diskutim i orientuar udhëheqës, demostrim, punë grafike, vizuele dhe ekipore, si dhe 

simulim kompjuterik. Aktivitetet e nxënësit janë të fokusuara të mëson dhe zbulon në grup , të 

vizaton, të mat dhe skicon, të analizon, të diskuton, të hulumton, të dëgjon, të lexon, të 
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shkruan, të zbulon marëdhënie dhe ligje, të zbaton rregulla, të përpunon ushtrime grafike, të 

punon modeled dhe të demostron. Gjatë realizimit të programës mësuesi duhet që të flas, të 

diskutoj, sqaroj, të parashtron pyetje, të shkruaj në dërrasë, të demostroj, të organizon punë 

në grupe, të jep instruksione, të udhëheq projekte, ti vlerësoj detyrat e nxënësve , të merr 

shënime dhe të organizoj vizita nëpër institucione. Procesi i mësimit realizohet në atë formë 

që, në gjysmën e fondit të orëve realizohet mësim teorik dhe në gjysmën tjetër mësim praktik. 

Mësimdhënia realizohet nëpër kabinete - vizatimore dhe preferohet që ajo të zhvillohet në 

bllok-orë. Mësimdhënësi ka liri në të zgjedhurit e aktiviteteve dhe plotësim të përmbajtjeve 

ekzistuese me tema të reja nga problematikat aktuale për zhvillim të qëndrueshëm. Arsimi për 

zhvillim të qëndrueshëm, për vec se mund të realizohet si lëndë e vecantë, ajo mund të 

ndërfutet me aktivitete të lira të nxënësve, në kuadër të bashkësisë së klasës, veprimtarisë 

publike dhe kulturore, si dhe nëpërmjet të aktiviteteve të bashkësisë lokale. Që të realizohen 

qëllimet e programës mësimore, e në të njëjtën kohë të jenë në korelacion me arsimin për 

zhvillim të qëndrueshëm, është e nevojshme që të ndërhyet në zhvillimin e aftësive mentale, 

formimin e mënyrës se si e shohhim botën dhe zhvillimin e gjithanshëm të personalitetit Në 

programën janë të dhëna format didaktike dhe metodike të propozuara dhe ndihmesat 

mësimore për realizimin e temave mësimore nga fusha e Zhillimit të qëndrueshëm, por 

mungojnë udhëzime konkrete për realizimin e temave nga lëmia Zhvillim i qëndrueshëm. 

 

2.3.23. Rekomandime 

Në programën mësimore ka përmbajtje të cilat mundet direkt të lidhen me zhvillimin 

e qëndrueshëm. 

Në kuadër të programës mësimore të lëndës Objektet hidroteknike, përmbajtjet 

programore të lidhura me problemet e zhvillimit të qëndrueshëm do të duhet të 

modernizohen me aplikimin e asaj që e mësojmë në përditshmëri, që si qëllim përfundimtar 

do ta ketë sjelljen e përgjegjshme të nxënësit më ambientin që e rrethon. 

Brenda kurrikulës në vitin e tretë uji përpunohet, por jo fakti që nga dita në ditë 

reduktohet sasia e ujit të pijshëm të përdorshëm. Planifikimi dhe furnizimi racional i ujit me 

cilësi të mirë duhet të jetë prioritet për të gjithë përdoruesit, si dhe me ujë të rregullt të 

pijshëm, i cili sot, për shkak të ndotjes së madhe, nuk shihet më si një burim i pakufizuar 

natyror. 
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Me rritjen e numrit të banorëve, urbanizimit, bujqësisë dhe industrisë, rritet çdo ditë 

konsumimi i ujit dhe sasia e ujit të ndotur në maksimum po rritet vazhdimisht. 

Në pjesën e Qarkullimit të ujit në natyrë, problemi i ndryshimeve klimatike globale 

duhet të studiohet duke analizuar ndikimin e tyre negativ në ekosistemet. 

Në temën Burimet e Ujit dhe Përdorimi i Burimeve Ujore, do të ishte e dobishme të 

trajtoheshin temat për dallimet, avantazhet dhe disavantazhet e përdorimit të llojeve të 

ndryshme alternative të energjisë (diellore, gjeotermale, era dhe uji, biomasa) si burime të 

ripërtëritshme të energjisë. 

Prandaj, hulumtimi, inovacioni dhe zhvillimi në fushën e teknologjive të pranueshme 

mjedisore për mbështetjen e ekonomisë së gjelbër (duke preferuar produktet afatgjata dhe 

përdorimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë), janë të një rëndësie të veçantë për të 

jetuar dhe vepruar në përputhje me standardet e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Në temën Rrugët ujore dhe portet janë përmendur edhe rrugët dhe është dhënë 

mundësia e lidhjes së kësaj pjese me transportin e qëndrueshëm (arritja e integrimit në mes të 

ekonomisë dhe mirëmbajtjes së mjedisit). 

Mësimdhënësi duhet të jetë një forcë shtytëse dhe pjesëmarrëse në procesin e të 

mësuarit që do t'u japë studentëve udhëzime mbi sjelljen dhe perceptimin e zhvillimit të 

qëndrueshëm, të krijojnë marrëdhënie pozitive me studentët dhe të jetë i hapur për 

ndryshime dhe bashkëpunim. 

 

2.3.24. Rezultatet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm , e që mund 

të realizohen nëpërmjet të mësimit të lëndës Objekte hidroteknike 

• Nxënësit duhet ta dinë rëndësinë ekologjike të ujërave nëntokësore dhe 

ekosistemeve të tjera ujore (ata njohin aktivitetet njerëzore që shkaktojnë ndotjen e 

tyre, si dhe masat mbrojtëse dhe rivitalizimi). 

• Nxënësit duhet ta dinë se për një të ardhme të qëndrueshme është e nevojshme që 

në mënyrë efektive të përdoret uji i pijshëm dhe të ofrohet sanimi si një nga të drejtat 

themelore të njeriut. 

• Nxënësit duhet ta dinë rëndësinë ekologjike të ujërave nëntokësore dhe 

ekosistemeve të tjera ujore (ata njohin aktivitetet njerëzore që shkaktojnë ndotjen e 

tyre, si dhe masat mbrojtëse dhe rivitalizimi). 
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• Nxënësit duhet ta dinë se për një të ardhme të qëndrueshme është e nevojshme që 

në mënyrë efektive të përdoret uji i pijshëm dhe të ofrohet sanimi si një nga të drejtat 

themelore të njeriut. 

• Nxënësit duhet të dinë aktivitetet kyçe të njerëzve që veprojnë në mënyrë 

shkatërruese në mjedis (industria, transporti, rritja e urbanizimit, defrostimi). 

• Nxënësit duhet ta dinë se kur ndërtohen projekte infrastrukturore, duhet të ketë 

integrim të mbrojtjes së mjedisit dhe ligjeve të trafikut. 

• Nxënësit duhet ti kuptojnë dhe analizojnë problemet në planifikimin hapësinor 

bazuar në hulumtimet paraprake dhe problemet që kanë ekzistuar në atë hapësirë 

dhe të gjejnë zgjidhjen e tyre. 

• Nxënësit duhet ti njohin aktivitetet kyçe të një personi që vepron destruktivisht në 

mjedis. 

• Nxënësit duhet të mendojnë për përdorimin efikas dhe efektiv të energjisë dhe 

burimeve natyrore (duke përfshirë dhe tokën), duke i përshtatur ato sa më mirë që 

munden me dendësinë e popullsisë dhe mjedisit. 

 

2.3.25. Drejtimi arsimorë – teknik i dizajnit të arkitekturës së brendshme  

Në kuadër të këtij drejtimi , lëndët e përgjithshme janë të njëjta me ato të drejtimit të 

më parshëm.Lëndë të cilat janë në funksion të profilit janë: Matematika, e cila mësohet në të 

katër vitet e shkollimit dhe Fizika e cila mësohet dy vitet e para.Në aspect professional, lëndë 

të përbashkëta janë: Vizatimi teknik dhe Komunikimi komjuterik, Gjeometria projektuese dhe 

Bazat e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë.Ndërsa lëndë karakteristike të drejtimit janë: Gjeometria 

projektuese, Vizatim dhe fotografim, Proektim i enterierit dhe mobiljeve, Materiale dhe 

konstrukcione, Zhvillim i arkitekturës dhe artit dhe dizajni kompjuterik.Lëndë zgjedhore janë : 

Proektim i enterierit dhe mobiljeve, Materiale dhe konstrukcione, Dizajn kompjuterik, 

matematikë dhe Fizikë. 

Nxënësit që kanë vendosur të studiojnë këtë profil kryejnë orë praktike në vitin e 

dytë, të tretë dhe të katërt dhe gjithashtu ndjekin orët e lira në shkollë gjatë të katër viteve të 

shkollimit. Praktika ferial kryhet pas 10 ditësh në vitin e dytë dhe të tretë, dhe mësimi 

fakultativ është vetëm në vitin e katërt. 
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2.3.26. Analizë e përgjithshme e lëndëve të tjera të drejtimit të ndërtimtarisë me 

gjeodezi  

Me analiza të mëtejshme të lëndëve të përfshira në planprogramën e drejtimit të 

ndërtimit dhe gjeodezisë, u konstatua se në shumicën e kurrikulave të ofruara nuk ka 

përfaqësim të drejtpërdrejtë të përmbajtjes që do të jepet në lidhje me arsimin për zhvillim të 

qëndrueshëm. Mund të përfundojmë se çdo kurrikulum ofron një bazë të shkëlqyeshme për të 

ndërtuar qëndrime për çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm, por nuk ka udhëzime për 

mësuesit se si të lidhin përmbajtjen ekzistuese me çështjet aktuale në fushën e arsimit për 

zhvillim të qëndrueshëm. 

Në këtë analizë, të gjitha lëndët nga ky drejtim do të përpunohen në atë formë që të  

mund të njihen qëllimet që lidhen me arsimin për zhvillim të qëndrueshëm dhe të cilat nuk 

shfaqen vazhdimisht në të gjitha vitet e studimit të lëndës, por vetëm në disa tema të 

mësimdhënies në një vit të caktuar. 

 

Tabela 14: Qëllimet e përgjithshme për lëndë të vecanta në profesionin ndërtimor dhe 

gjeodezik që i referohen arsimit për zhvillim të qëndrueshëm 

Lënda dhe viti i 

zhvillimit 

Qëllimet e përgjithshme  

Nxënësit duhet : 

Konstrukcionet e 

ndërtimit – 

Viti i dytë 

• të informohen për gjendjen në terren; 

• Të krahasojnë llojet e tokës dhe kapacitetet e tyre; 

• të ndërtojë një qëndrim aktiv dhe pozitiv ndaj tokës; 

Konstrukcionet e 

ndërtimit – 

Viti i tretë 

• të selektojnë zgjidhje racionale për të gjitha llojet e 

ndërtimeve; 

Materialet e 

ndërtimit – 

Viti i katërt 

 

• të njihen me studimin e materialeve të ndërtimit; 

• të klasifikojnë gurët sipas origjinës; 

• të përshkruajnë karakteristikat e përgjithshme të qelqit dhe 

drurit; 

• të kuptojnë rëndësinë e metaleve dhe lidhjeve në ndërtim; 

Zhvillimi i 

arkitekturës –  

• njihen me zhvillimin e arkitekturës me përgjatë kohës; 

• të njihen me arkitekturën dhe objektet sociale bashkëkohore 
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Viti i dytë 

 

dhe rurale; 

• të zgjojnë vetëdijen për mbrojtjen e trashëgimisë sonë të 

pasur kulturore 

Materialet e  

ndërtimit dhe 

konstruksionet – 

Viti i dytë 

 

• të njihen me studimin e materialeve të ndërtimit; 

• të klasifikojnë gurrët sipas origjinës; 

• të përshkruajnë karakteristikat e përgjithshme të qelqit dhe 

drurit; 

• të kuptojnë rëndësinë e metaleve dhe lidhjeve në ndërtim; 

• të krahasojnë llojet e tokës dhe kapacitetet e tyre; 

Mekanika Teknike – 

Viti i tretë 

 

• të njihen me qëllimet dhe detyrat e mekanikës teknike; 

• të sqarojnë kompleksitetin dhe ndarjen e forcave të cilat 

veprojnë në objektet e ndërtimit. 

 

Tabela 15: Qëllimet konkrete të lëndëve të caktuara në drejtimin e ndërtimtarisë me gjeodezi, 

të cilat kanë të bëjnë me arsimin e zhvillimit të qëndrueshëm 

Lënda dhe viti i 

zhvillimit  

Qëllimet konkrete të përmbajtjeve të përzgjedhura mësimore 

Nxënësit duhet: 

Konstrukcionet e 

ndërtimit – 

Viti i dytë 

• ta kuptojnë shënimin e terrenit; 

Konstrukcionet e 

ndërtimit – 

Viti i tretë 

• ti perceptojnë problemet teknike në strukturat e ndërtimit; 

Materijalet për 

ndërtim – 

Vitit i katërt 

• të shpjegojnë vetitë fizike, kimike dhe mekanike të materialeve 

të ndërtimit; 

• të shpjegojnë zbatimin e gutrit për ndërtim  në ndërtimtari; 

• të shpjegoni mënyrat e mundshme për të mbrojtur drurin dhe 

metalet si materiale ndërtimore; 

Zhvillimi i 

arkitekturës –   

• ta perceptojnë ndikimin e vendndodhjes gjeografike, kushteve 

klimatike, rendit shoqëror, religjionit dhe materialit ndërtimor në 
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Viti i dytë zhvillimin e arkitekturës; 

• të kenë dëshirë të mësojnë për llojet dhe vlerat e trashëgimisë 

arkitektonike dhe artistike në vendin tonë; 

Materiale 

ndërtuese dhe 

konstrukcione – 

Viti i dytë 

• të shpjegojnë vetitë fizike, kimike dhe mekanike të materialeve 

të ndërtimit; 

• të shpjegojnë zbatimin e gutrit për ndërtim  në ndërtimtari; 

• të shpjegoni mënyrat e mundshme për të mbrojtur drurin dhe 

metalet si materiale ndërtimore; 

• ti dallojnë problemet teknike të konstrukcioneve ndërtuese. 

 

2.3.27. Mënyra e realizimit të programeve mësimore 

Mësimdhënia zhvillohet me anë të kombinimit të më tepër formave të punës, sic 

janë: diskutim i orientuar udhëheqës, demostrim, punë grafike, vizuele dhe ekipore, si dhe 

simulim kompjuterik. Aktivitetet e nxënësit janë të fokusuara të mëson dhe zbulon në grup , të 

vizaton , të mat dhe skicon, të analizon, të diskuton, të hulumton, të dëgjon, të lexon, të 

shkruan, të zbulon marëdhënie dhe ligje, të zbaton rregulla, të përpunon ushtrime grafike, të 

punon modeled dhe të demostron. Gjatë realizimit të programës mësuesi duhet që të flas, të 

diskutoj, sqaroj, të parashtron pyetje , të shkruaj në dërrasë, të demostroj, të organizon punë 

në grupe, të jep instruksione, të udhëheq projekte, ti vlerësoj detyrat e nxënësve, të merr 

shënime dhe të organizoj vizita nëpër institucione. Procesi i mësimit realizohet në atë formë 

që, në gjysmën e fondit të orëve realizohet mësim teorik dhe në gjysmën tjetër mësim praktik. 

Mësimdhënia realizohet nëpër kabinete- vizatimore dhe preferohet që ajo të zhvillohet në 

bllok-orë. Mësimdhënësi ka liri në të zgjedhurit e aktiviteteve dhe plotësim të përmbajtjeve 

ekzistuese me tema të reja nga problematikat aktuale për zhvillim të qëndrueshëm. Arsimi për 

zhvillim të qëndrueshëm, për vec se mund të realizohet si lëndë e vecantë, ajo mund të 

ndërfutet me aktivitete të lira të nxënësve, në kuadër të bashkësisë së klasës, veprimtarisë 

publike dhe kulturore, si dhe nëpërmjet të aktiviteteve të bashkësisë lokale. Që të realizohen 

qëllimet e programës mësimore , e në të njëjtën kohë të jenë në korelacion me arsimin për 

zhvillim të qëndrueshëm, është e nevojshme që të ndërhyet në zhvillimin e aftësive mentale, 

formimin e mënyrës se si e shohhim botën dhe zhvillimin e gjithanshëm të personalitetit Në 

programën janë të dhëna format didaktike dhe metodike të propozuara dhe ndihmesat 
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mësimore për realizimin e temave mësimore nga fusha e Zhillimit të qëndrueshëm, por 

mungojnë udhëzime konkrete për realizimin e temave nga lëmia Zhvillim i qëndrueshëm. 

 

2.3.28. Rekomandime 

Bazuar në analizën e qëllimeve të përgjithshme dhe specifike të lëndëve të zgjedhura 

nga drejtimi ndërtimorë dhe gjeodezik, mund të shihet se disa subjekte, ndonëse kanë ofruar 

qëllime të përgjithshme që lidhen në mënyrë indirekte me arsimin për zhvillim të 

qëndrueshëm, në qëllimet specifike në lëndët mësimore të të njëjtës lëndë, mungojnë 

përmbajtje që mund të lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm. Ekziston një numër i madh i 

lëndëve mësimore në këtë shkollë profesionale, të cilat kanë deficit të qëllimeve në kurrikula 

që lidhen me edukimin për zhvillim të qëndrueshëm. 

Në lëndën Materialet ndërtimore dhe konstrukcionet, zbatohen shumica e qëllimeve 

që lidhen drejtpërsëdrejti me arsimin për zhvillim të qëndrueshëm, por mungesa e kësaj lënde 

në të gjitha drejtimet e kësaj fushe, bën që të  ndjehet mungesa e një qasje integrimi 

ndërdisiplinor, që do të kombinonte përmbajtjen me aftësitë dhe vlerat dhe do t'i inkurajonte 

studentët të mendonin dhe të përfitonin vlera të zhvillimit të qëndrueshëm, që do të mund të 

ndikonin në vendimet e tyre në çështjet që lidhen me jetesën dhe veprimin e qëndrueshëm. 

Mësimdhënësi duhet t'i udhëzpj nxënësit për ta kuptuar tokën si vend që është 

shumë i rëndësishëm për mbijetesën e njerëzve, por, për fat të keq, deri më tani nuk i është 

kushtuar vëmendje e madhe ndotjes së tij. Mbrojtja e tokës do të rezultojë me ushqim dhe 

ushqyeshmëri të sigurtë, e kjo temë tashmë është paraqitur si një problem dhe një sfidë 

globale. 

Mësimdhënësi, gjithashtu duhet t'i orientoj nxënësit në temat ku përpunohen 

materialet ndërtimore, druri duhet të lidhet menjëherë me pyjet që janë me rëndësi të madhe 

për ruajtjen e ekuilibrit natyror , midis biodiversitetit dhe cilësisë së mjedisit, gjithashtu edhe 

për zhvillimin ekonomik, sidomos në vendet e pazhvilluara. 

Duhet të theksohet se menaxhimi i deri më tanishëm i paqëndrueshëm (përdorimi i 

pakontrolluar, i paplanifikuar dhe i tepërt) i pyjeve, duhet të ndryshohet me menaxhim të 

qëndrueshëm. Duke lidhur ndikimin e erozionit të tokës dhe pyjeve, nxënësitt mund t'i 

referohen të të  menduarit mbi lidhshmërinë e këtij seksioni me klimën. 

Në planprogramin e Zhvillimit të Arkitekturës, nxënësve mund t'u kërkohet ta gjejnë 

lidhjen ndërmjet të tashmes dhe të të kaluarës, në mënyrë që të thellojnë problemin e 
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ngrohjes globale përgjatë kohës. Mund të bëjnë tabela, modele të imazheve me ndryshime 

globale në atmosferë që ndodhin si rezultat i aktivitetit njerëzor (industrializimi, trafiku, 

tërmetet etj.). 

Për ti arritur qëllimet strategjike të zhvillimit të qëndrueshëm, mësimdhënësi duhet 

të ndjekë problemett aktuale dhe të jetë në hap me të gjitha arritjet shkencore në fushën e 

zhvillimit të qëndrueshëm, në mënyrë që ai të mund të jep udhëzime për të ardhmen. Procesi i 

përmirësimit të kompetencave arsimore të mësuesve për zhvillimin e qëndrueshëm është i 

pashmangshëm. Duke vepruar kështu, mësuesi ka mundësi të hapur për ta ridrejtuar sistemin 

arsimor në realizimin e strategjisë dhe qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm. 

Në kontekstin e qëllimeve globale për zhvillim të qëndrueshëm, është e 

preferueshme që mësuesit të ripërkufizojnë përmbajtjen e mësimdhënies me tema të reja dhe 

të përditësuara dhe të ndryshojnë qasjen e mësimdhënies në përputhje me trendet e reja të 

mësimdhënies. 

Me rëndësi të veçantë për nxënësit që i mësojnë lëndët e këtij drejtimi, është ajo që 

të jenë të njohtuar me qëllimett e zhvillimit të qëndrueshëm, të jenë në mënyrë të 

vazhdueshme të vetëdijshëm për problemet me të cilat ballafaqohen njerëzit në ditët e sodit 

dhe atë që të gjithë duhet të veprojnë, në mënyrë që të kemi shoqëri të qëndrueshme më t 

mirë. Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (CODs) përfaqësojnë një sërë objektivash në lidhje 

me zhvillimin e ardhshëm ndërkombëtar. Ato janë krijuar nga Kombet e Bashkuara dhe 

promovohen si Qëllime të Zhvillimit të Qëndrueshëm Global. Ata po zëvendësojnë Objektivat e 

Zhvillimit të Mijëvjeçarit që përfunduan në fund të vitit 2015. QAQ do të vlejnë nga 2015 deri 

më 2030 dhe përbëhen nga 17 qëllime dhe 169 pika specifike lidhur me ato qëllime. 

 

2.3.29. Rezultate që kanë të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm dhe që realizohen 

në mësimdhënien e drejtimit ndërtimoro-gjeodezik 

• Nxënësit duhet ti kuptojnë dhe analizojnë problemet në planifikimin hapësinor 

bazuar në hulumtimet paraprake dhe problemet që kanë ekzistuar në atë hapësirë 

dhe të gjejnë zgjidhjen e tyre. 

• Nxënësit duhet ti dinë aktivitetet kyçe të njerëzve që veprojnë në mënyrë 

shkatërruese në mjedis (industria, transporti, rritja e urbanizimit, defrostimi). 

•  Nxënësitt duhet ti kuptojnë mënyrat me të cilat një person mund të kontribuojë në 

mbrojtjen e tokës; 
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•  Nxënësitt duhet të zhvillojnë një qëndrim kritik ndaj përdorimit të vendit; 

•  Nxënësit duhet të kuptojnë rolet e ndryshme të tokës në natyrë; 

•  Nxënësitt duhet ti analizojnë problemet themelore dhe rreziqet për vendin; 

• Nxënësit duhet të kuptojnë se pyjet duhet të kenë menaxhim të qëndrueshëm; 

• Nxënësit duhet ta kuptojnë rëndësinë e pyjeve dhe zhvillimin e vendit; 

• Nxënësit duhet ta kuptojnë lidhjen e pyjeve dhe ndryshimet klimatike; 

• Nxënësit duhet të njihen me masat e menaxhimit të ndryshimeve klimatike; 

• Nxënësit duhet ti kuptojnë marrëdhënien ndërmjet ujit, dritës së Diellit, prodhimit të 

ushqimit dhe energjisë, mënyrën e shfrytëzimit të tokës dhe mjedisit jetësorë, me  

pasojat e ndryshimeve klimatike; 

• Nxënësit duhet të mendojnë për përdorimin efikas dhe efektiv të energjisë dhe 

burimeve natyrore (duke përfshirë dhe tokën), duke i përshtatur ato sa më mirë që të 

munden me dendësinë e popullsisë dhe mjedisit. 

 

3. SHEMBUJ TË AKTIVITETEVE TË LIDHURA ME AZHQ 

Sipas analizës së kurrikulave të të tre programeve të mësipërme, rekomandimeve dhe 

objektivave të deklaruara që korrelojnë me AZHQ, në vijim do të jepen shembuj të aktiviteteve 

që përfshijnë komponentet e AHQ dhe mund të përfshihen në procesin e mësimdhënies nën 

vëzhgimin direkt të mësimdhënësit. Këta shembuj synojnë të ndërgjegjësojnë dhe të rrisin 

kompetencat e AZHQ-së në mes të mësimdhënësve, me qëllim që të sigurojnë arsimim të 

vazhdueshëm të pasuruar me elemente të zhvillimit të qëndrueshëm. Në bazë të shembujve 

të ofruar, mësimdhënësit mund të krijojnë në formë të  lehtë njësi dhe përmbajtje të lidhura 

me AZHQ-në , e që janë në korelacion me qëllimet mësimore të dhëna në planprogramet 

aktuale. 

3.1. Аktivitet 1 – Kompetencat për riorientim të qëllimeve të programës 

mësimore 

Drejtime 

Identifikoni njrën nga lëndët që e ligjëroni. Shënoeni emrin e njësisë mësimore në 

skajin e sipërm të një fleteje punuese, si dhe lëndën që e jepni. Jepni një ose më tepër 

elemente të zhvillimit të qëndrueshëm që lidhen me domethënien, problemet locale, aftësitë, 

perspektivat ose vlerat të cilat i ka mjë lëkcion, respektivisht të cilat dëshironi të sht 
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 FLETA E PUNËS 

 

 

Shoqëri  Еkonomi 

   

Domethënia 

E ka në njësinë mësimore 

 

 

 

 

 

 

Domethënia 

E ka në njësinë mësimore 

Dua të shtoj 

 

Dua të shtoj 

 

Probleme lokale 

E ka në njësinë mësimore 

Probleme lokale 

E ka në njësinë mësimore 

Dua të shtoj 

 

Dua të shtoj 

 

Aftësi 

E ka në njësinë mësimore 

Dua të shtoj 

Aftësi 

E ka në njësinë mësimore 

Dua të shtoj 

  

Perspektivat 

E ka në njësinë mësimore 

Perspektivat 

E ka në njësinë mësimore 

Dua të shtoj Dua të shtoj 

 

Vlerat 

E ka në njësinë mësimore 

Vlerat 

E ka në njësinë mësimore 

Dua të shtoj Dua të shtoj 

Mjedisi jetësorë 

 

Domethënia 

E ka në njësinë 

mësimore 

Probleme locale 

E ka në njësinë 

mësimore 

Aftësi 

E ka në njësinë 

mësimore 

Perspektivat 

E ka në njësinë 

mësimore 

Vlerat 

E ka në njësinë 

mësimore 

Dua të shtoj 

 

Dua të shtoj 

 

Dua të shtoj Dua të shtoj Dua të shtoj 
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3.2. Аktiviteti 2- Lidhje globale 

Ky aktivitet ju ofron mundësinë për të hulumtuar lidhjet ndërmjet shumë prej 

problemeve kryesore sociale, ekonomike dhe ekologjike me të cilat ballafaqohen sot njerëzit 

në botë. Disa nga këto realitete globale janë paraqitur në këtë diagram. Ju lutemi shtypni një 

kopje të diagramit dhe siguroni një laps për këtë aktivitet. 

 

Rrjedha e aktiviteteve 

Shtype dijagramin. 

Diagrami identifikon tetë probleme kryesore globale. Në skedarin tuaj të printuar, 

tërhiqni një vijë midis dy problemeve që mendoni se janë të lidhura. Përshkruani pse mendoni 

se këto dy probleme janë të lidhura. A mund të jepni një shembull të lidhshmërisë midis tyre? 

Duke filluar nga problemi i tretë i identifikuar, tërhiqni vijën në një problem tjetër që 

mendoni se është një lidhje me të. Përsëri jepni një shembull se si dhe pse mendoni se këto dy 

probleme janë të lidhura. 

Vazhdoni të tërhiqni këto linja dhe të jepni shembuj përderisa nuk i shterni të gjitha 

lidhjet e mundshme mes problemeve të dhëna. 

Analizoni modelin e lidhjeve që i keni bërë, duke iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme: 
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• Sa lidhje keni aritur të bëni? 

• A besoni se disa nga lidhjet e bëra janë më të rëndësishme se lidhjet e tjera të bëra? 

Cilat lidhje janë më të rëndësishme? Pse? 

• Si ndikojnë lidhjet si këto, në mënyrën në të cilën duhet të adresohen problemet 

sociale, ekonomike dhe mjedisore? 

• Cili është mësimi kryesor që keni mësuar nga ky ushtrim? 

 

3.3. Аktiviteti 3 – Korniza kohore për ardhmërinë 

Ky aktivitet ju lejon të mendoni se si trendet do të ndikojnë në të ardhmen nën titullin 

"Jeta ime në botë, bota në jetën". Sidoqoftë, në vend që të parashikoni vetëm një të ardhme, 

aktiviteti kërkon që ju të parashikoni se çfarë do të donit të ndodhte ("e ardhmja e juaj e 

dëshiruar"), si dhe ajo që ju mendoni se ka më shumë gjasa të ndodhë ("e ardhmja juaj e 

mundshme". 

 

Korniza kohore e ardhmërisë 

Shtype diagramin.  

Në anën e majtë të vijës kohore të diagramit të printuar, shënoni 3-5 ngjarje të 

rëndësishme nga trendet e kaluara dhe aktuale që kanë ndikuar, kanë ndikuar dhe / ose do të 

ndikojnë mbi ju dhe shoqërinë botërore. 

Në hapësirën e zbrazët në "Skenari i mundshëm", shënoni 3-5 ngjarje dhe trende që 

ju prisni të ndodhin gjatë njëqind viteve të ardhshme 

Në linjën "Skenari i dëshiruar", shënoni 3-5 ngjarje dhe trende që vërtet dëshironi ti 

bëni gjatë njëqind viteve të ardhshme. Analizoni afatet kohore duke iu përgjigjur pyetjeve të 

mëposhtme: 

1960 E tashmja

E ardhmja e deshiruar

2050

E ardhmja e mundshme
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• Cilat janë ngjashmëritë / dallimet kryesore në shënimet tuaja të shënuara si skenar i 

dëshiruar apo i mundshëm? 

• Pse ekzistojnë këto ngjashmëri? 

• Pse ekzostojnë këto dallime? 

• Mesazhi i zhvillimit të qëndrueshëm mund të përmblidhet në tre tema: 

- Gjithçka lidhet me gjithçka tjetër. 

- Cilësia e jetës së njerëzve është po aq e rëndësishme sa zhvillimi ekonomik. 

- Nuk mund të ketë zhvillim afatgjatë ekonomik pa i kushtuar vëmendje zhvillimit 

njerëzor dhe cilësisë së mjedisit jetësorë. 

 

3.4. Аktiviteti 4 – Burimet e energjisë 

Qëllimi i debatit të ardhshëm është të prezantohen dhe të diskutohen pikëpamjet e 

ndryshme mbi atë, se cilat burime të ripërtëritshme të energjisë, janë më të volitshme në 

vendin tonë. Do t'ju duhen pesë vullnetarë që përfaqësojnë qeverinë dhe pesë të tjerë që do 

të mbrojnë pikëpamjet e organizatave "të gjelbra". 

Ndajeni klasën në katër grupe dhe jepni secilit grup informacion rreth një prej katër 

burimeve të ripërtërishme të energjisë (era, diellore / diellore, gjeotermale dhe biomasa). 

Detyra e secilit grup është të bindë qytetarët dhe qeverinë, që është e nevojshme të 

angazhohen për të investuar në përdorimin e një burimi të caktuar të energjisë dhe të 

ndikohet në në mënyrë adekuate në strategjinë e ardhshme të energjisë së një vendi. 

Inkurajoni ata që të kërkojnë informata dhe fakte të tjera për të mbështetur qëndrimin e tyre 

në diskutim. 

Detyrë e organizatave "të gjelbërta" është që të paraqesin faktet që mbështesin 

zëvendësimin e burimeve konvencionale me burime të ripërtëritshme të energjisë. Nga ana 

tjetër, detyra e qeverisë është që të miratojë një strategji reale dhe stabile të energjisë. 

Kërkoni nga secili grup, të mendoj mbi informacionet e përshtatshme dje materialet 

promovuese  (logo, fotografi, vizatime) që do të kenë mundësi ti përdorin në debat. 
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3.5. Аktiviteti 5 – Si të kursejmë rrymë elektrike 

  

Pyetni nxënësit se çfarë lloj ngrohjeje përdorin në shtëpinë e tyre. Bëni një listë të 

llojeve të ndryshme të ngrohjes. Filloni një diskutim për ti shqyrtuar pyetjet e mëposhtme: 

Cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e llojeve të ndryshme të ngrohjes? A është e shtrenjtë 

për të ngrohur shtëpinë, klasën ose vendin e punës? Cilat janë shembujt e këqij të 

rregullimeve të temperaturës (për shembull, hapja e dritareve)? 

Organizoni një sesion që do t'ju japë ide se cilat janë materialet më të zakonshme të 

ndërtimit për ndërtimin e shtëpive. Cilat janë materialet termoizoluese (druri, plastika, 

pëlhura, shtresa e ajrit)? Cilat materiale janë përçues të nxehtësisë (beton, tulla, qelq, ajër 

qarkullimi)? Bëni pyetje dhe diskutoni sa vijon: 

Cili është qëllimi i dritareve të dyfishta, të cilat kanë hapësirë të lirë midis dy 

dritareve? Pse përdoren perde? Si mund të përmirësohet izolimi? 

 

3.6. Aktiviteti 6 – Llambat kursyese 

Ndajeni klasën në grupe dhe jepuni për detyrë të hulumtojnë. Detyra e tyre është të 

mbledhin informacion nga shitoret, rreth llojeve të ndryshme të llambave që shiten në treg. 

Kërkojuni nxënësve të diktojnë rezultatet e hulumtimit duke iu përgjigjur pyetjeve të 

mëposhtme: 

• Cilat llamba janë më të shtrenjta? Sa më e shtrenjtë? 

• Cilat llamba janë më ekonomike? 

• Cilat llamba përdoren më së shpeshti dhe cilët janë më mirë të reklamuara (paketim 

atraktiv, informacione të dobishme dhe marka tregtare të mirënjohura)? 

• A ka paketimi informacion të theksuar për cilësinë e kursimit të energjisë? 

• A përdorin familjet e nxënësve, miqtë dhe fqinjët e tyre llamba kursimi të energjisë? 

 

3.7. Аktiviteti 7 - Тransporti 

Sqaroni që transporti i përgjithshëm kërkon një lloj të caktuar të energjisë. Bëni 

pyetjet e mëposhtme: 
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• Me cfarë lloji të karburantit lëvizin makinat (gaz, naftë)? 

• Çfarë i lëvizën tramvajet dhe trolejbusat (elektrike)? 

• Çfarë lloji të karburantit përdorin trenat (qymyr, naftë, elektrike)? 

• Çfarë lloji të karburantit përdor aeroplani (kerozina) ? 

Shpjegoni se ecja gjithashtu kërkon energji, e cila sigurohet me anë të ushqimit. 

Zgjidhni një vend të caktuar në komunitetin tuaj në një distancë prej dy deri tre kilometra nga 

aty ku jeni në moment dhe kërkoni disa vullnetarë që të imagjinojnë se ata arrijnë në atë vend 

me mjete të ndryshme transporti (këmbësorë, çiklistë, pasagjerë ose udhëtar me helikopter). 

Shpjegoni se në të gjitha rastet e listuara, lëvizja kërkon energji. Kërkoni nga nxënësit 

ti rradhisin mjetet e transportit sipas rradhës , në bazë të energjisë përkatëse që e shfrytëzon 

cdo mjet. 

Përfundimet shkencore, mund të paraqiten në një tabelë , e cila do ta tregon sasinë e 

energjisë për të cilën ka nevojë një person për ta ecur distancën prej një kilometri (llogaritjet 

janë në kalori). Cilat përfundime mund të bëhen? Si i ndihmojmë çiklistët? Diskutoni në vijim 

dhe shkruani përgjigjet tuaja në tabelë: 

• Cilat faktorë përbëjnë pengesa për të vozitur biçikletë (moti i keq, trafiku i rëndë, 

ndotja e ajrit, çmimet e biçikletave, etj.)? 

• Të ngarit e bicikletës ka shumë përfitime që njerëzit shumë pak i vlerësojnë. Kush do 

të ishin ata? Shkruani sugjerimet e nxënësve në tabelë. 

Jepni ide cka mund të bëhet që të tejkalohen këto pengesa! Shkruani përgjigjet në 

tabelë. Diskutoni cilat janë shtigjet e sigurta të ciklizmit në komunitetin tuaj. 

 

3.8. Аktiviteti 8 – Ndërtim i kompleksit turistik 

Një kompanie turistike, iu dha leja për të zhvilluar aktivitete turistike, pranë një liqeni 

të bukur në një zonë malore. Çfarë lloj aktivitetesh, sipas mendimit tuaj, do të ishte më mirë 

për këtë zhvillim? Diskutoni opsionet e treguara si më poshtë. 

 

Opcioni 1 

Zona duhet të zhvillohet për të tërhequr sa më shumë vizitorë që të jetë e mundur. 

Kjo do të kërkojë ndërtimin e hoteleve dhe restoranteve, si dhe një infrastrukturë për 

aktivitete të tilla, si skijim xhet në liqen dhe skijim në male. 
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Opcioni 2 

Aktivitetet e turizmit duhet të përqëndrohen në fshatra, me akomodim të siguruar 

nga fermat lokale. Mundësitë për sportet e ujit do të përfshijnë lundrim me vela dhe me kajak 

dhe do të krijohen rrjete të shtigjeve për ecje. 

 

Opsioni 3 

Fokusi duhet të jetë në vlerat lokale natyrore dhe kulturore. Vizitorët do të udhëtojnë 

në zonë për të admiruar peizazhin e bukur dhe për të mësuar rreth mënyrës tradicionale të 

jetesës së popullsisë rurale. 

 

3.9. Аktiviteti 9 - Përzgjedhje e automobilit të ri 

Me siguri ju jeni të vetëdijshëm se emetimet nga automjetet janë një nga arsyet 

kryesore për shiun acidik. Familja juaj planifikon blerjen e një veture të re. Cilat nga opcionet e 

më poshtme  do ti kishit rekomanduar ju? Bisedoni për anët pozitive dhe negative lidhur me 

secilën përzgjedhje të mundshme. 

1. Vetura duhet të pajiset me një konvertor katalitik. 

2. Vetura duhet të furnizohet me gaz natyror. 

3. Vetura duhet të operojë me benzinë të cilësisë së lartë me përmbajtje të ulët të 

squfurit. 

4. Është e prferueshme vetura të funksionoj me naftë se sa me benzinë. 

5. Duhet të hulumtohen opsionet e reja teknologjike, duke përfshirë hibridet, 

veturat elektrike ose veturat që përdorin etanolin. 

 

3.10. Аktiviteti 10- Zhvillimi industrial 

Keni ndëgjuar, me siguri, për planet e ndërtimit të fabrikave për pesticide në qytetin 

tuaj. Jeni të brengosur për ndikimet negative potencijale mbi mjedisin jetësorë, sic janë ndotja 

e ajrit, ujit dhe mbingarkesa e komunikacionit në regjionin e caktuar. Ju gjithashtu jeni të 

brengosur për faktin e një havarie potenciale. Cka mund të ndërmarrësh? Bisedoni për të 



Doracak i zbatimit të arsimit për zhvillim të qëdrueshëm, 

në shkollat e mesme të drejtimeve teknike 

 

 

79 

ardhurat e propozuara më poshtë dhe shqyrtoni anët positive dhe negative që do të vijnë si 

rezultat i ndërtimit të mundshëm të një fabrike të tillë. 

1. Kjo është një çështje komplekse, me aspekte sociale, ekonomike dhe mjedisore. 

Vendimmarrja është në duart e ekspertëve të qeverisë, të cilët duhet të njihen 

me çështjet e sigurisë. 

2.  Keni vendosur të formoni një grup qytetarësh dhe të filloni fushatë për të 

parandaluar ndërtimin e fabrikës. 

3. I shqyrtoni mundësitë dhe  merrni pjesë aktive në procesin e vendimmarrjes. Ju e 

përkrahni zhvillimin, sepse do të sjellë vende të reja pune dhe pasuri në qytetin 

tuaj. 

 

3.11. Аktiviteti 11 – Ballafaqimi me mungesën e ujit të pijshëm 

Jeni anëtar i Këshillit të qytetit lokal. Në vitet e fundit, sasia e ujit të pijshëm që 

ofrohet në qytetin tuaj është e pamjaftueshme. Diskutoni mbi zgjidhjet e ndryshme të 

propozuara më poshtë dhe shqyrtoni pro dhe kundra, zgjidhjeve të propozuara. 

1. Për shkak se industritë prodhuese zakonisht konsumojnë sasi të konsiderueshme 

të ujit, një sistem me qark të mbyllur mund të futet nëpër fabrikat me kërkesa të 

larta. 

2. Kursimet e ujit mund të inkurajohen, duke instaluar ujëmatës në shtëpi dhe zyra, 

duke detyruar njerëzit të paguajnë për sasinë e ujit që përdorin. (në rast se 

supozojmë që ato nuk paguhen rregullisht) 

3. Vlerësohet se deri në 50% të burimeve të ujit të pijshëm, humbasin gjatë 

shpërndarjes. Prandaj, investimet duhet të bëhen për të përmirësuar sistemin e 

furnizimit me ujë dhe për të forcuar procedurat e menaxhimit me qëllim të 

reduktimit të humbjes së ujit. 

 

3.12.  Аktiviteti 12 – Të ndërtohet apo të mos ndërtohet 

Në një zonë të përbashkët që i përket disa blloqeve të banesave, ka disa garazhe të 

braktisura. Edhe pse këto garazhe janë braktisur shumë vite më parë, qeveritë komunale nuk 

kanë burime për t'i shkatërruar ato. Qiramarrësit e pronës banesore në qendër të qytetit do të 

përfitojnë shumë nga krijimi i një hapësire të gjelbëruar. Ide për përmirësimin e zonës 
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përfshijnë ndërtimin e një sheshi lojrash, sepse aktualisht nuk ka vend për fëmijët për të 

luajtur. Rënia e garazheve do të krijojë hapësirën e nevojshme për këtë. 

Pranë pronës së banimit është një fakultet me një numër në rritje studentësh të cilët 

nuk mund të vendosen në konviktin ekzistues. Drejtori i fakultetit sugjeroi që fakulteti të 

merrte garancitë dhe komuna duhet të ndërtonte një konvikt të ri në vend, duke përfshirë një 

pishinë. Flisni për konfliktet dhe zgjidhjet e mundshme, si dhe opinionet e partive të 

ndryshme. Paraqitni pikëpamjen tuaj. Si mendoni se problemi mund të zgjidhet? 

 

Zgjidhje të mundshme 

• Komuna duhet të gjejë burimet e nevojshme për të prishur garazhet dhe për të 

përmirësuar zonën. 

• Qiramarrësit duhet të japin një kontribut financiar për përmirësimin e zonës. 

• Duhet gjetur një vend tjetër i përshtatshëm për konviktin. 

• Ndërtoni një konvikt studentorë me një pishinë dhe lejoni banorët e zonës ta 

përdorin pishinën. 

• Fakulteti duhet të refuzojë kërkesën për ndërtimin e një konvikti të studentëve, por 

duhet të lejoj të ndërtohet një pishinë dhe të angazhohet për të përmirësuar pamjen 

e zonës. 

• Nuk duhet të merren masa deri sa autoritetet të gjejnë para për të tërhequr garazhet. 

• Duhet të gjendet një investitor i cili është i gatshëm të shkatërrojë garazhet dhe të 

përmirësojë zonën në këmbim të lejes për të ndërtuar një kafene. 

 

Konflikt interesash 

• Banorët nuk duan të shohin një konvikt të ndërtuar në oborrin e tyre, por duan që 

autoritetet komunale ti shkatërrojnë garazhet dhe të përmirësojnë zonën rreth 

blloqeve të tyre të banesave. 

• Autoritetet komunale nuk kanë asnjë mjet për të tërhequr garazhet dhe për të 

ndërtuar një shesh lojërash për fëmijët e banorëve. 

• Konvikti ekzistues nuk është mjaft i madh për të akomoduar të gjithë studentët e tij, 

ndërsa garazhet e braktisura janë në afërsi të ndërtesës së kolegjit. 
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3.13.  Аktiviteti 13 - Да ги преиспитаме своите навики 

Nxënësit janë në një hapësirë që e lejon lëvizjen. Mësuesi i përshkruan zakonet dhe 

sjelljen ndaj mjedisit jetësorë. Nxënësitt të cilët pajtohen me një shembull të veçantë 

vendosen në një vend që është i parashikohet për këtë qëllim. Mësimdhënësi inkurajon 

individët që të shpjegojnë zgjedhjen e tyre. 

 

Кur e lëshoj një hapësirë, cdo herë e shuaj llambën e dritës (PO    JO) 

Cdo herë lahem në vaskë (PO    JO) 

Кur bën shumë nxehtë në dhomë, cdo herë e hap dritaren pa mos e 

shuajtur ngrohësen 

(PO    JO) 

Për deri sa i laj dhëmbët, uji vazhdimisht rrjedh në lavaman (PO    JO) 

Cdo herë i ndaj mbeturinat sipas llojit dhe i hudh në vendin e caktuar          (PO    JO) 

Për gjatë blerjes, cdo jerë e përdor qesen time               (PO    JO) 

Gjatë blerjes, cdo herë i zgjedh produktet të cilat me ambalazhën dhe 

përbërjen e tyre, më pak e ndosin ambientin jetësorë 

(PO    JO) 

Në piknik, cdo herë marr me vete qese për mbeturina     (PO    JO) 

 

3.14. Aktiviteti 14 – Loja e plotësimit 

Nxënësit ndahen në grupe të barabarta, "ekipe", sipas përzgjedhjes së tyre. Çdo ekip 

merr një zarf që përmban fjalë nga të cilat duhet të përpilohet një fjali. Në secilën fjali, një fjalë 

(kryesore) mungon. Në të njëjtën kohë, ka një fjalë në secilën fjali, e cila nuk është pjesë e 

fjalisë. Secili anëtar i ekipit ka për detyrë që në ekipin e tij, të identifikoj, se kujt i mungon fjala 

që ai e posedon dhe nuk i nevojitet të njëjtit, por ia jep antarit që i mungon. (Rregulla: të 

japësh, e të mos marrësh). Loja përfundon kur të gjitha ekipet i korrigjojnë drejt fjalitë e tyre. 

Pas përfundimit të lojës bëhet analizë e asaj se si ndjeheshin nxënësit gjatë lojës, cilët kanë 

qenë motivet e tyre, si bashkëpunuan, etj. 

 

Shembuj të fjalive të mundshme 
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1. Mësuesi e hap ( cka-e panevojshme) dhe pastaj ju vet hyni në  

(derën- e nevojshme) 

2. Dora që jep (personale- e panevojshme) ajo që pranon. 

(marëveshje- e panevojshme) bëtë sot për mbrojtjen e ambientit jetësorë? (Cka- 

e nevojshme) 

3. Ide më të mira do t’ju vijnë nëse keni shumë(dyer-e panevojshme)  

(ide- e nevojshme)    

4. 5. Baza e ndryshimit ( më shumë- e panevojshme) është ndryshimi.  

(personal- e nevojshme) 

5. (Idea- e panevojshme) është garancion i zgjidhjes së suksësshme të cështjeve 

rreth mjedisit jetësorë.  

6. (Marëveshja- e nevojshme) 

(Bazuar në këta shembuj, mund të shkruani shumë fjali të ngjashme, mesazhe, etj. Që 

më vonë do t'i inkurajojnë nxënësit të mendojnë dhe të diskutojnë). 

 

3.15. Аktiviteti 15 – Кush jam unë? 

Mësuesi në anën e pasme të secilit nxënës të vendosur në rreth, ngjet fletëza me 

terma, nocione ose emra të caktuar. Askush prej tyre nuk e di se çfarë është shkruar në 

shpinën e tij. Lojtari i parë hyn në rreth, kthen shpinën kah pjesëmarrësit tjerë, kështu që të 

gjithë do ta lexojnë terminin e shkruar në shpinë. Pastaj lojtari bën pyetje me të cilat do të 

duhet të zbuloj përmbajtjen që është shkruar në fletëzën e tij. Por pyetjet duhet si përgjigje të 

kenë fjalëzat Po dhe JO. Nëse lojtari merr përgjigje pozitive për pyetjen, ai ka të drejtë të 

parashtroj pyetjen e rradhës , lojtarit tjetër me rradhë. Kur merr përgjigje negative, ai humb të 

drejtën për të bërë pyetje të mëtutjeshme dhe kthehet në rreth, pastaj tjetri që qëndron 

pranë tij del në mes. Lojtarët duhet të mbajnë mend mirë se çfarë kanë kërkuar dhe çfarë 

përgjigjesh kanë marrë, sepse herën tjetër që do të jetë në rreth, ai do të vazhdojë me pyetjet 

nga ku ai ndaloi. 

 

Shembuj të termeve të mundshme: 

1. Drita, ajri, uji, toka, kripërat minerale, oksigjeni, dioksidi i karbonit, klorofili, 

gjethja, rrënja, pema, frutat, ngjyra, spora, farat etj. 
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2. Përfaqësuesit e llojeve të caktuara bimore ose shtazore. 

3. Ndotësit e ajrit: dioksidi i karbonit, monoksidi i karbonit, dioksidi i squfurit, 

grimcat e ngurta, freoni etj. 

4. Llojet e burimeve të ripërtëritshme të energjisë. 

 

Në këtë mënyrë përsëritja dhe sistematizimi i përmbajtjes mund të jetë efektiv dhe 

zbavitës. Në lojë mund të marrin pjesë të gjithë nxënësit e klasës, ose mund të përzgjidhen 5 

deri në 10 lojtarë, ndërsa të tjerët janë vëzhgues. 

 

3.16. Aktiviteti 16 – Dje , sot , nesër 

Në bazë të një pikture që pasqyron një vend pranë detit 200 vite më parë, 

pjesëmarrësit diskutojnë mbi atë se si jetonin banorët e atëhershëm, me cka merreshin, se 

sidukej një ditë e tyre, a kishin energji elektrike, ujë, kanalizime etj. Respektivisht, sjellin 

përfundime mbi atë se cila ishte mënyra dhe cilësia e jetës së tyre. 

Gjithashtu, duke u bazuar në një pamje tjetër, e cila tregon situatën aktuale në vend, 

pjesëmarrësit u përgjigjen pyetjeve, për shembull: Çfarë ndryshimesh kanë ndodhur? Si kanë 

ndikuar në mënyrën e jetesës? Cila është cilësia e jetës sot? A u zhvillua vendi në kontekstin e 

zhvillimit të qëndrueshëm? Çfarë morën popullsia dhe çfarë humbi? Cilat janë drejtimet e 

qëndrueshme të zhvillimit?, etj. 

 

3.17. Аktiviteti 17 -  Pajtohem – nuk pajtohem 

Nxënësitt kanë katër opsione (katër shikime për një pyetje, katër zgjidhje për një 

situatë të caktuar, ose katër pikëpamje të ndryshme mbi një problem). Çdo cep i dhomës 

korrespondon me një nga mundësitë. Studentët zgjedhin mundësinë me të cilën ata pajtohen 

më së shumti dhe vendosen në pjesën e duhur të dhomës. 

Nxënësit nga i njëjti grup, të cilët pajtohen me një vërtetësi të caktuar, ia sqarojnë 

njëri-tjetrit arsyet e tyre - argumentet. Ata zgjedhin një nga ato që e karakterizon termin e 

dhënë. Zëdhënësi i zgjedhur nga secili grup paraqet argumente të përbashkëta. Zhvillohet 

diskutim midis grupeve.Pikërisht, diskutimi në secilin nga pjesëmarrësit do të inkurajojë 

kontroll plotësues mbi qëndrimet personale. Ndoshta dikush do të dëshirojë ta ndryshojë 

grupin. Kjo mundësi duhet lejuar, pas paraqitjes së argumenteve dhe qartësimit të kushteve. 
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SHEMBULL 1 

Si mund të ndikoj pozitivisht në mjedis? 

1. Duke reduktuar konsumin (standardi i jetesës?) 

2. Me pjesëmarrjen e në një tubim të veçantë 

3. Përfshirja në një organizatë për mbrojtjen e mjedisit 

4. Me propozimin tuaj 

  

SHEMBULL 2 

Cila është mënyra më e lehtë për të influencuar të rriturit që sillen në mënyrë të 

papërgjegjshme? 

1. Me dënime të larta dhe kontrolle të plota 

2. Arsimi i detyrueshëm në kompani - në vendin e punës 

3. Nëpërmjet mediave - TV dhe gazetave - me paralajmërime për rëndësinë e 

situatës, të qenurit vigjilent 

4. Me reklama, fushatë për "jetesën ekologjike" 

 

3.18. Аktiviteti 18  -  Konfrontimi 

Pjesëmarrësve të ulur në një rreth ju jepet një problem me dy zgjidhje (ekstreme) të 

mundshme (A dhe B). Çdo pjesëmarrës vendos për një nga zgjidhjet, me anë të ngritjes së 

krahut. Pjesëmarrësit të cilët do të zgjedhin opcionin A, do ti deklarojnë argumentet e tyre dhe 

pastaj ata që kanë zgjedhur opcionin B të tyret. Kur të shqyrtohen të gjitha argumentet, vijon 

një diskutim midis atyre janë pro opcionit A dhe atyre për B-në. 

Pas deklaratës A ose B, të njëjtët mendimtarë mblidhen së bashku dhe mbledhin 

argumentet që do t'i përfaqësojnë ato në aktivitetin e ardhshëm - konfrontimi mes grupeve A 

dhe B. 

 

SHEMBULL 1 

Pushteti lokal planifikon të thajë kënetën më të afërt dhe të përgatisë një fushë golfi 

në atë vend. Ajo mund të sjellë shumë para në qytet dhe të gjithë banorët e saj do të 
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përfitojnë nga kjo - ndoshta zhvillimi i turizmit do të rrisë punësimin, do të rinovohet kinemaja 

e qytetin dhe do të restaurohen lojtoret shkollore.. 

Por duhet të merret mendimi edhe nga ana tjetër - ekologjike: me tharrjen e kënetës, 

speciet e shumta të bimëve dhe kafshëve të moçalit, të cilat aktualisht jetojnë vetëm në këtë 

pjesë të Evropës, do të zhduken nga ajo zonë. Kjo është veçanërisht shqetësuese për shkak të 

zogjve të rrallë që vijnë këtu për të sjellë në jetë të vegjëlit e tyre. 

Ju jeni kryebashkiaku i ri dhe keni shumë ndikim - fjala juaj do të jetë vendimtare në 

debatin midis palëve kundërshtare. A do të jeni për: 

a) një fushë golfi? 

b) mbrojtjen e kënetës? 

Çfarë do të ndërmerrni? 

 

SHEMBULL 2 

Ju jeni drejtori i një kompanie që nuk menaxhohet mirë. Ju duhet të bëni një vendim 

të rëndësishëm dhe keni dy opcione: 

a) Të krijoni produkte që pas përdorimit do të ndotin seriozisht mjedisin, por ju e 

keni siguruar plasmanin e tyre paraprakisht me një çmim të shkëlqyeshëm. 

Fitimin e keni të menjëhershëm. 

b) Të krijoni produkte që e ndotin mjedisin jetësorë shumë më pak, por çmimi 

është më i lartë për shkak të kostove të llogaritura ekologjike. Ju do të keni 

fitime vetëm pas dy vitesh. 

Çfarë do të bëni? 

 

SHEMBULLI 3 

Ju jeni një kandidat i mundshëm partisë suaj për zgjedhjet e ardhshme. Në një shfaqje 

televizive kryesore, ju duhet t'i përgjigjeni pyetjeve nga shikuesit (kjo përgjigje varet nga 

rezultati i zgjedhjeve): 

"Siç e kuptoj nga programi juaj politik, unë dhe familja ime, ne do të duhet të 

paguajmë një shtesë prej 2.000 denarë në vit për të zgjidhur problemet e një lloji të deponisë 

dhe rezervuarit të ujit dhe kjo nuk është e mjaftueshme për jetën". Çfarë do të përgjigjeni? 

a) Do të gënjesh dhe do ta bindësh publikun që të vije në pushtet. 
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b) Do të jesh i sinqertë dhe do ti njoftoje me kostot e papëlqyera, por të 

domosdoshme mjedisore, me gjasë të madhe që do të mund të humbisni 

zgjedhjet. 

 

3.19. Аktiviteti 19 – Ku qëndroj 

Nxënësve që qëndrojnë rreth shiritit të letrës në dysheme , iu jepen probleme të 

caktuara dhe u ofrohen zgjidhje ekstreme. Nëse vija e dushemesë ndahet në pesë fusha 

(sheshe) dhe përfaqëson një varg nga 1 deri në 5, fushat 1 dhe 5 do të shënojnë përgjigjet 

ekstreme rezistente, fushat 2 dhe 3 variacione të afërta të tyre, dhe fusha 3 është neutrale. 

Pa parë shokët e tyre të klasës, nxënësit duhet të zgjedhin fushën që është më e afërt 

me nivelin e sigurimit të tyre. Nxënësit që qëndrojnë nën të njëjtin numër diskutojnë 

argumentet e njëri-tjetrit dhe zëdhënësi i zgjedhur i shpreh ato. Më pas bëhet debat i 

përbashkët në të cilin mund të ketë ndryshim të vendeve / numrave, nëse argumentet e 

paraqitura pranohen. 

 

SHEMBULL 1 

Çfarë mendoni për reklamimin përmes prospekteve? 

Pozita 1: është gjenerimi i panevojshëm i mbeturinave 

Pozita 5: është një mënyrë e mirë për të informuar 

 

SHEMBULL 2 

Rritja e cmimit të derivateve të naftës është një mënyrë e mirë për të hequr 

(zvogëluar) shkaqet e efektit serrë (redukton ndotjen në atmosferë) dhe për të ndaluar 

ngrohjen globale. 

Pozita 1: shfrytëzimi i lëndëve djegëse fosile nuk do të reduktohet 

Pozita 5: Është një mënyrë e mirë për të reduktuar konsumin e lëndëve djegëse fosile 

 

3.20. Aktiviteti 20 -  Sjellja e vendimeve 

Jepet një situatë problematike ose grupeve të nxënësve u ndahen fletë me 

përshkrime të situatave të ndryshme. 

Grupet e (5-6) nxënësve diskutojnë: 
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a) procedurat e mundshme, 

b) pasojat e zgjedhjes së secilës prej opcioneve, 

c) ajo çfarë do të ishte më e mirë që ta bëjnë,, 

d) atë çfarë ka më shumë gjasa për ta bërë, 

e) A është e mundur të përshtatet c dhe d? 

 

Secili grup ia prezanton shkurtimisht klasës përfundimet e tij (nga një në 5). Zhvillohet 

diskutimi midis grupeve, pas së cilës mund të shpjegohet konteksti më i gjerë i problemit. 

 

SHEMBULL 1 

Një shoqëri e madhe u mblodh në livadh afër shkollës për të festuar ditën e fundit të 

shkollës. Kur filluat të grumbullonit mbeturinat që dëshironi ti çoni në koshin e plehrave 

përgjatë rrugës për në shtëpi, disa prej tyre, njerëz shumë të rëndësishëm të shoqërisë suaj, ju 

thonë: "... ku e dërgon atë, leje, ka kush do ta mbledhë ... ". E gjithë shoqëria sheh nga  ju - 

çfarë do të bëni? 

 

SHEMBULL 2 

Ecni në periferi të qytetit me disa miq dhe shihni disa njerëz që hedhin thasë nga 

kamioni në liqen. Çfarë do të bëni? 

 

SHEMBULLI 3 

Megjithëse në lagjen tuaj ka kosha plehrash për mbledhjen e mbeturinave të ndara, 

fqinji në koshin e mbeturinave të përziera, hedh kavanoza metalike ngjyrash dhe të holluesve 

të ngjyrave, një kuti me bateri të vjetra dhe një thes me shishe qelqi, edhe pse koshi për këto 

qëllime është vetëm rreth njëzet metra më larg. Pasi që ju jeni një anëtar i eko-patrullave nga 

shkolla juaj - çfarë do të bëni? 

 

3.21. Аktiviteti 21 – Të mishërohemi me rolet 

 

Jepet një situatë problematike dhe ndahen rolet. "Aktorët" mund të reagojnë në 

mënyrë spontane dhe biseda midis karaktereve fillon menjëherë. 
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Në modelin tjetër të performancës, kur situata për dramatizim është e ndarë si detyrë 

e grupit, pjesëmarrësit ndajnë rolet dhe diskutojnë konceptin e përgjithshëm të performancës 

së grupit të tyre. Në kundërshtim me marrëveshjen, secili pjesëmarrës në karakterin e tij do të 

japë një pjesë të personalitetit dhe besimeve të tij. 

 

SHEMBULL 1 

Një familje posedon paplanifikuar 10 000 denarë "tepricë". Djali (13) propozon të 

blejë një celular me këto para, vajza do të shkojë për këpucë deri në Trieste, babai dëshiron 

një timon sportiv për makinën, nëna dëshiron një televizor tjetër, në mënyrë që ajo të mund ta 

shikojë "serinë" e saj në qetësi, sepse nga ndeshjet e burrit nuk mund të vij në rradhë. 

 

SHEMBULL 2 

Në murret e një pallati të vjetër - një monument kulturor i mbrojtur, rriten bimë të 

rralla endemike dhe të mbrojtura. Habitatet e tyre natyrore janë të hola dhe është vështira për 

t'u kultivuar. Bimët në të njëjtën kohë shkaktojnë dëmtim më të shpejtë të mureve, kështu që 

Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve , i shkatërron me herbicide. Botanistët po rebelohen 

dhe i alarmojnë "shoqatat e gjelbërta". 

 

SHEMBULLI 3 

Në vazhdë është duke u zhvilluar një projekt për të inkurajuar zhvillimin e industrisë 

vendase, veçanërisht të turizmit të fshatit (prodhimi i ushqimit të shëndetshëm, mbarështimit 

të bagëtive etj.). Shteti ka siguruar kredi, por lindin probleme të tjera. Fermerët sulmohen nga 

ujqërit, jo vetëm duke shkatërruar bagëtinë, por edhe duke sjellë frikë, sidomos në mesin e 

turistëve. Pronarët e bagëtisë, të cilët vuajnë dëm të madh, së bashku me shoqatën e gjuetisë, 

organizojnë një kurth për të hequr qafe grabitqarët. Përgjigjen "të gjelbërtit" (shoqata për 

mbrojtjen e kafshëve, natyrën, etj.),mediumet dhe ministria kompetente. 

 

SHEMBULLI 4 

 Në një qytet, në këmbët e një mali piktoresk, në një rajon që është i pari në drejtim 

të papunësisë, një partner i huaj me famë botërore dëshiron të investojë fonde të mëdha për 

të ndërtuar një hotel (disa mijëra shtretër) dhe objekte shtesë. Kompleksi do të ndërtohet 

pranë një zone urbane të mbrojtur (përveç qendrës së qytetit). Projekti është bërë, vetëm  
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pritet një vendim formal. Megjithatë, publiku është i ndarë dhe i tërë projekti është në 

diskutim. 

3.22. Aktiviteti 22 - Parlamenti 

Prezentohet një problem kompleks i zhvillimit të qëndrueshëm, për të cilin grupet e 

ndryshme shoqërore (dhe individët) mund të kenë mendime dhe interesa shumë të kundërta. 

Është imagjinuar se problemi vjen në parlament (ose në sallën e bashkisë) dhe ka një seancë 

në të cilën marrin pjesë të gjithë të interesuarit dhe ekspertët e ftuar. 

Rolet u caktohen grupeve të nxënësve dhe zgjidhen përfaqësuesit të cilët janë 

përgjegjës për mbrojtjen e interesave të tyre. Seanca fillon. 

 

SHEMBULL 

Në qytetin X, për 40 vjet, mbeturinat janë lënë në një deponi të egër pranë së cilës ka 

një burim uji. Pasi që ekziston rrezik i vërtetë për ndotjen e ujit të pijshëm, Këshilli i Qytetit 

urgjentisht merr vendim për një deponi të re dhe vendos që çdo familje të paguajë 2.000 

denarë në vit për riparimin e deponisë së vjetër. 

Megjithatë, popullsia që jeton pranë vendndodhjes së re "ngrihet në këmbë", nuk 

pajtohet me vendimin dhe shumica e qytetarëve nuk duan të paguajnë kostot shtesë nga 

buxheti familjar tashmë i "venitur". Palë të interesuara mund të jenë: kryetari i komunës, 

popullsia që jeton afër vendit të ri të deponisë, familjet, organizatat joqeveritare, ekspertët, 

shkencëtarët, politikanët etj. 

 

3.23. Аktiviteti 23 – Pamje kah e ardhmja 

 1. Aplikimi: Çdo nxënës e imagjinon veten (mjedisin) në të ardhmen – supozojmë, 

pas dhjetë vitesh dhe ua prezenton atë te të tjerët. Më poshtë është një diskutim me ide 

interesante. 

2. Zbatimi: Nxënësitt vënë syze optimiste "roze" dhe "të zeza" (pesimiste), shikojnë 

përmes tyre dhe përshkruajnë atë që ata shohin në të ardhmen. Pason diskutim i 

parashikimeve interesante. 
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3.24. Аktiviteti  24 – Аnaliza për ndryshime pozitive  (analizë SËOT) 

Pjesëmarrësit në grupe i identifikojnë dhe i analizojnë: forcat dhe mundësitë, 

dobësitë dhe pengesat dhe i shkruajnë ato në tabelë. Mund të shfrytëzohen dy qasje, në varësi 

të llojit të analizës 

FORCAT QË i KEMI 

Në të tashmen 

DOBËSITË 

Në të tashmen 

МUNDËSITË 

Në të ardhmen 

PENGESA 

Në të ardhmen 

 

FORCAT QË i KEMI 

Të brendshme 

DOBËSITË 

Të brendshme 

МUNDËSITË 

Të jashtme, jashta nesh 

PENGESAT 

Të jashtme, jashta nesh 

 

Me vetëdijësim të përbashkët, forcat dhe mundësitë mund të fuqizohen, ndërsa  

vështirësitë dhe pengesat mund të kapërcehen. Është e nevojshme të krahasohen dhe lidhen 

elementet e tabelës horizontalisht dhe vertikalisht, si dhe në mënyrë cilësore dhe sasiore. 

 

3.25. Аktiviteti 25 -  Bingo për mjedisin jetësorë 

Nxënësitt marrin tabela me emra të termave që lidhen me mjedisin / zhvillimin e 

qëndrueshëm. Tabelat mund të kenë 3 x 3, 4 x 4 ose 5 x 5 fusha, dhe secili ka një term të 

vetëm. Nxënësit kanë terma të ndryshëm në tryezat e tyre, dmth. Ata mund të kenë nocione 

të ndryshme. 

Mësuesi nga qesja tërheq një nga një topat me një shpjegim-përkufizim të një termi 

të caktuar. Ai i lexon përkufizimet dhe nxënësit në tabelat e tyre kontrollojnë nëse e kanë 

fjalën që iu përshtatet atyre. Ata që mendojne se e kanë fjalën e përshtatshme në tavolinën e 

tyre e mbulojnë atë (për shembull me një copë kartoni). 
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Nxënësi që e mbulon i pari rreshtin horizontal ose vertikal në tavolinë, e shpall atë. 

Pastaj, saktësia verifikohet bashkërisht, duke krahasuar fushat e mbuluara dhe përkufizimet e 

lexuara. Nëse zgjidhjet janë të sakta, shpallet fituesi, e nëse jo, loja vazhdon 

SHEMBUJ TË NOCIONEVE - mjedisi, mbetjet e ngurta, dioksidi i karbonit, shiu acid, 

shtresa e ozonit, pesticidet, plehrat fosile, smogu, mbetjet e biodegradueshme, biodiversiteti, 

endemitë, mbrojtja e natyrës, ujërat nëntokësore. 

 

3.26. Аktiviteti 26 – Zhvillimi i qëndrueshëm i ndonjë fushe “Dje, sot, nesër”  

(perceptimi i aspekteve natyrore, sociale, kulturore dhe ekonomike të mjedisit) 

Duke patur parasysh faktin se detyra është të perceptojë zhvillimin e një zone në 

aspektin e qëndrueshmërisë (në të kaluarën, në të tashmen dhe në të ardhmen), njohjen dhe 

respektimin e aspekteve natyrore, sociale, kulturore dhe ekonomike të mjedisit, pjesëmarrësit 

duhet të ndahen në katër grupe. 

Detyra e secilit grup - është të shqyrtojë një nga temat e numëruara, të analizojë 

rezultatet dhe në bazë të njohurive të fituara paraprake, të propozojë zgjidhje të pranueshme. 

Grupi paraqet punën e tij me një raport gojor dhe një poster në pjesën e fundit të punëtorisë. 

Rolet dhe detyrat në grup - Çdo grup organizohet në mënyrë të pavarur. Për të 

përcaktuar problemin, identifikohen çështjet kyçe që lidhen me fushën e perceptimit, 

përcaktohen lëndët dhe metodat e hulumtimit, ndahen në nëngrupe në varësi të detyrave të 

caktuara dhe dalin në terren. 

Hulumtim, mbledhje e të dhënave, dhënia e propozimeve – Për shkak se hulumtimi 

duhet të dokumentohet, grupet grumbullojnë të dhëna dhe materiale në mjedisin natyror dhe 

atë të ndërtuar (nëse kanë mjetet e nevojshme, mund të kryejnë disa matje dhe të mbledhin 

mostrat), në institucione të ndryshme, kompani dhe gjetkë, kryejnë anketime ose intervista 

me popullatën lokale, fotografojnë objekte dhe situata të caktuara etj. Secili grup merr një 

aparat fotografik për t'u përqëndruar më lehtë në  zgjedhjen e problemit. 

Analiza dhe përpunimi i të dhënave, dhënia e propozimeve - Pas kthimit nga fusha, 

grupi analizon dhe përpunon të dhënat, shqyrton zgjidhjet e mundshme për zhvillim të 

qëndrueshëm nga këndvështrime të ndryshme dhe interesat e supozuara të palëve të 

ndryshme të interesit (p.sh. popullsia, ekonomia, shoqatat joqeveritare, ekspertë, etj.) dhe 
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vendos për zgjidhjen më të mirë. Pastaj ata bashkërisht krijojnë sloganin (ndoshta markën 

tregtare) si një ide udhëheqëse për arritjen e qëllimit të vendosur. 

Përpunimi i raporteve dhe hartimi i prezantimit - Secili grup bie dakord për konceptin 

e raportit të tij dhe paraqitjen në poster, i cili do të paraqesë zhvillimin e asaj zone në të 

kaluarën, të tashmen, dhe pikëpamjet e tyre mbi zhvillimin e qëndrueshëm në të ardhmen. 

Përmbajtja e posterit duhet të mbulojë çështjet kyçe, dokumentacionin, konkluzionet dhe 

sugjerimet për zhvillimin e qëndrueshëm dhe sloganin. Në fund, secili grup organizon një 

mënyrë prezantimi dhe përzgjedh një zëdhënës (ose më shumë) i cili do të tregojë punën e 

përbashkët, me prezantimin më të rëndësishëm. Raporti mund të përmirësohet me një 

shfaqje skene që përfshin pjesëmarrës të shumtë ose një grup të tërë. 

Pjesa përfundimtare e seminarit - secili grup paraqet punën e tij sipas detyrave të 

vendosura (aspektet natyrore, sociale, kulturore dhe ekonomike të mjedisit), që jep një pamje 

të plotë të mjedisit dhe zhvillimit të zonës e cila hulumtohet, e ndjekur nga debat për çështje 

të qëndrueshme dhe zgjidhjet e paqëndrueshme. 

 

3.27. Ekipë dhe punë ekipore 

Ekipi është grup njerëzish të barabartë që kanë qëllime të përbashkëta. Të gjithë 

anëtarët e ekipit angazhohen në bashkëpunim dhe pajtohen reciprokisht dhe në mënyrë 

kreative plotësojnë njëra-tjetrën. 

Barabarësia ofron mundësi për zhvillim të vazhdueshëm në shprehjen dhe përdorimin 

e të gjitha aftësive të vlefshme dhe mentale të secilit anëtar të ekipit. 

Njohja reciproke, respekti, kohezioni i grupit, komunikimi i hapur, entuziazmi dhe 

gëzimi i veprimit të përbashkët dhe suksesit të përbashkët, krijojnë një klimë pozitive në të 

cilën gjithkush ndihet i rëndësishëm dhe përgjegjës, me një fjalë motivohen për punë. 

Avantazhet e punës në grup janë rritja e fuqisë dhe kreativitetit në cilësi dhe sasi të 

reja, si dhe kënaqësia e përpjekjeve dhe suksesit të përbashkët, që nxit dëshirën për përparim. 

Është e rëndësishme për nxënësit dhe të rinjtë, të jenë pjesë e ekipit, sepse mund të 

plotësojnë nevojat e tyre dhe të zhvillohen si individë të plotë. Fuqia e grupit, individit i jep 

siguri, ndjenjën e përkatësisë dhe rëndësisë dhe e inkurajon zhvillimin e të gjitha potencialeve 

të tij, duke kontribuar kështu në qëllimin e përbashkët. 
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4. REKOMANDIME PËR ZBATIMIN E AZHQ-ËS NË PROCESIN E MËSIMDHËNIES 

Temat kyçe që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm përfshijnë, ndër të tjera, uljen e 

varfërisë, paqen, etikën, llogaridhënien në kontekst lokal dhe global, demokracinë dhe 

qeverisjen, drejtësinë, sigurinë, të drejtat e njeriut, shëndetin, barazinë gjinore, diversitetin 

kulturor, zhvillimin e ekonomisë së gjelbër, prodhimin dhe konsumimin i gjelbër, përgjegjësinë 

e korporatave, mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e burimeve natyrore dhe biodiversiteti. 

Trajtimi i temave të këtilla të larmishme brenda arsimit për zhvillim të qëndrueshëm 

kërkon një qasje holistike. Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm kërkon rikahëzimin e 

njohurive nga në vërtetim të saj dhe gjetjen e zgjidhjeve të mundshme. Prandaj, arsimi duhet 

të ruajë fokusin e tij tradicional në lëndët individuale, duke hapur dyert për hulumtim 

multidisiplinar dhe ndërdisiplinor të situatave të jetës reale. Kjo mund të ndikojë në strukturën 

e kurrikulës dhe metodave të mësimdhënies. Për të qenë efektiv, arsimi për zhvillim të 

qëndrueshëm duhet të përpunohet në dy mënyra: 

• duke integruar tema për edukimin për zhvillim të qëndrueshëm në të gjitha lëndët, 

programet dhe drejtimet përkatëse, 

• duke sjellur programe dhe lëndë të veçanta. 

• Në integrimin e tij në procesin mësimor, ai duhet: 

• të përqëndrohet në mundësinë e mësimit përmbajtësorë, i cili e mbështet sjelljen e 

qëndrueshme në institucionet arsimore, në vendin e punës, në familje dhe në 

komunitet, 

• të rris bashkëpunimin dhe partneritetin midis anëtarëve të institucioneve arsimore 

dhe palëve të tjera të interesit; 

• të përfshihet në procesin arsimorë sektori privat dhe ai industrina, që do të 

ndihmojnë në ndjekjen e zhvillimeve të shpejta teknologjike dhe kushteve të punës 

që po ndryshojnë; 

• Aktivitetet e mësimit të jenë në lidhje të ngushtë me shoqërinë dhe të jenë plotësim i 

përvojave praktike të nxënësve. 

• Të njohtohen nxënësit me problemet mjedisore globale, rajonale dhe lokale, duke i 

shpjeguar ato përmes cikleve të jetës dhe duke u fokusuar jo vetëm në ndikimin 

mjedisor, por në implikimet ekonomike dhe sociale, 

• Që duke përdorur një gamë të gjerë metodash arsimore pjesëmarrëse dhe metodave 

mësimore për të arritur në zgjidhje që u janë përshtatur nxënësve. Përveç metodave 
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tradicionale, këto metoda, ndër të tjera, duhet të përfshijnë: diskutime, hartë 

konceptuale dhe perceptuese, hetim filozofik, vlerësim të vlerave, simulime, skenarë, 

modelime, duke luajtur rol, lojra, teknologji Komunikimit dhe  informacioni (TIK) dhe 

sondazhe, studime të rasteve, të mësuarit e hapur, projekte të nxitura nga nxënësit, 

analiza të praktikave të mira, përvojat e punës dhe zgjidhja e problemeve, 

• të ketë mbështetje nga materialet relevante të mësimdhënies, siç janë botimet 

metodologjike, pedagogjike dhe didaktike, tekstet shkollore, ndihmat vizuele, 

broshurat, studimet e rasteve dhe praktikat e mira, burimet elektronike, audio dhe 

vizuele. 

Zhvillimi i kompetencave për zbatimin e arsimit për zhvillim të qëndrueshëm është i 

domosdoshëm te mësimdhënësit e të gjitha nivelet të arsimit formal dhe atij jo-formal. 

Ndryshimet globale dhe nevojat e të sotmes dhe sidomos e ardhmja e shoqërisë, ndikojnë në 

orientimin e arsimit modern nga transferimi i njohurive në zhvillim të kompetencave. 

Identifikimi i kompetencave kyçe dhe reforma e kurrikulave, fillon si proces,për të cilin në vitin 

2006 Bashkimi Evropian miratoi kornizën evropiane për kompetencat kyçe për mësimin e 

përjetshëm. Kompetencat kyçe përcaktojnë atë që nxënësit e dinë dhe mund ta bëjnë në sajë 

të edukimit të tyre dhe ata duhet t'i përgjigjen me sukses sfidave të arsimimit, punës dhe 

jetës. Kompetencat kyce, bazohen në integrimin e njohurive dhe shkathtësive të ndryshme që 

zhvillohen në një larmi subjektesh. 

 Në arsimin e mesëm nuk ka kompetenca të përcaktuara të përgjithshme / ndër-

lëndore për arsimin për zhvillim të qëndrueshëm, prandaj nevojitet rishikimi i standardeve 

ekzistuese për përcaktimin e tyre. Për këtë qëllim është e nevojshme të zhvillohen 

kompetencat lidhur me njohuritë, shkathtësitë dhe qëndrimet lidhur me zhvillimin e 

qëndrueshëm, të cilat gjatë procesit arsimor te nxënësit do të shndrohen në përgjegjës për 

zhvillimin e qëndrueshëm 

 Që të zhvillohen këto kompetenca duhet që të ndikoj edhe procesi mësimorë  në të 

gjitha lëndët, në mënyrën me të cilën shkolla i organizon aktivitetet e veta mësimore dhe ato 

jashtamësimore,mënyrën e komunikimit brenda shkollës, karakteri i përgjithshëm i shkollës, si 

dhe vlerat që i kultivon shkolla. Është e nevojshme që mësuesit t'i drejtojnë studentët të 

marrin në konsideratë aspekte të caktuara të zhvillimit të qëndrueshëm: ekologjik / biologjik, 

social, kulturor, social, ekonomik dhe të vlerësojnë qëndrueshmërinë si një kriter të 

rëndësishëm në marrjen e vendimeve personale dhe kolektive. 
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 Në mënyrë që të arrihen rezultatet e pritura të edukimit për zhvillim të qëndrueshëm 

është e nevojshme që të aplikohen  kombinim i metodave të veçanta pedagogjike, metodave 

mësimore, përmbajtjeve, stilet e mësimit dhe aktiviteteve të cilat përfshijnë një qasje holistike 

dhe ndërdisiplinore, sistemet e të të menduarit, fleksibilitetit dhe shkallëzimit, bashkëpunimit 

dhe partneritetit për zhvillim, të mësuarit eksperimental, orientimit të zgjidhjeve afatgjata, 

orientimin e aktiviteteve të nxënësve, duke u fokusuar në qëndrimeve dhe vlera të ndryshme, 

integrimi i perspektivave të ndryshme, zhvillim i mendimit kritik dhe vetëreflektim, mësim me 

anë të zgjidhjes së problemeve dhe hulumtimeve, aplikim i metodave të ndryshme që të 

fortësohet motivimi te nxënësit, aftësim i nxënësve për udhëheqje me ndryshimet e mësimit 

të përhershëm. 

Duhet të theksohet se në të gjitha programet mësimore thelbësore është që të bëhet 

lidhje midis qëllimeveve të mësimit në kurrikulat dhe qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm, të 

miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 25 shtator 2015. Qëllimet 

e Zhvillimit të Qëndrueshëm, të cilat janë 17 në numër, përmbajnë 169 nën-qëllime që 

plotësojnë Objektivat e Mijëvjeçarit në pjesën ku ato nuk janë arritur. Ato janë të integruara, 

të pandara dhe përfshijnë tri dimensione të zhvillimit të qëndrueshëm nga pikëpamja 

ekonomike, sociale dhe mjedisore. 
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