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Mirësevini
Të dashur mësimdhënës dhe nxënës,
Shekulli 21 është koha e ndryshimeve të mëdha e të shpejta në çdo sferë të jetës duke përfshirë
edhe arsimin. Shumë nga ne nuk i duam ndryshimet, dhe ndihemi rehat me zakonet dhe
përditshmërinë tonë. Megjithatë, ndryshimi mund të jetë interesant dhe të na ofrojë mundësi
të reja.
Ky doracak synon t’u ndihmojë mësimdhënësve që t’i përgatisin nxënësit për punë dhe jetë në
shekullin 21, përmes aktiviteteve mësimore të lidhura me mjedisin që i rrethon, dhe ndikimit
pozitiv në komunitetin e tyre. Përmbajtja e doracakut prek të gjitha fushat mësimore dhe
promovon të mësuarit e integruar, praktikat personale dhe iniciativat e nxënësve.
Hulumtimet kanë treguar se një pako mjaft e thjeshtë e strategjive, mund të përmirësojë rrënjësisht
të nxënit e nxënësve. Aty përfshihen: zhvillimi i kreativitetit dhe të menduarit ndryshe; sfidat e
dizajnit dhe zgjidhja e tyre; puna në grupe dhe zhvillimi i komunikimit; ndihma dhe përkrahja e
njëri-tjetrit; dhe inkurajimi i nxënësve për të ndërmarrë veprime dhe për të bërë ndryshime në
zgjidhjen e problemeve mjedisore në komunitetin e tyre. Kjo qasje në shkollë është shndërruar si
organizim i mësimdhënësve dhe nxënësve, me emërtimin ‘Klubet e Gjelbra’. Këto klube i pajisin
të rinjtë me njohuri, aftësi dhe të kuptuar për të luajtur rol efektiv në jetën publike përmes
përkujdesjes për mjedisin e tyre në kontekstin lokal, kombëtar dhe global.
Gjatë kohëzgjatjes së tij, Programi për Arsim Themelor i USAID-it ka përkrahur shkollat në
themelimin e klubeve të gjelbra, dhe ka trajnuar udhëheqësit e tyre. Si rezultat i kësaj pune,
një numër prej 80 shkollash në Kosovë tashmë kanë krijuar kulturën e Klubeve të Gjelbra. Këto
shkolla janë pajisur me mjete të nevojshme për të realizuar aktivitete të ndryshme mjedisore, dhe
tashmë kanë një numër mjaft të madh të mësimdhënësve të trajnuar në këto çështje. Prandaj,
shumica prej këtyre klubeve shfaqin vet-iniciativa për organizimin e aktiviteteve të ndryshme
mjedisore qoftë në shkollë apo jashtë saj, në komunitet. Ky fakt premton për një qëndrueshmëri
të rezultateve të arritura. Sigurisht që në këtë drejtim, rol të veçantë kanë drejtorët e shkollave, me
ç’rast ne u falënderohemi atyre përzemërsisht, dhe i inkurajojmë që të vazhdojnë të mbështesin
Klubet e Gjelbra në shkollë sepse pa përkrahjen e tyre nuk mund të ketë qëndrueshmëri asnjë
iniciativë shkollore.
Këto dhe forma tjera të përkrahjes dëshmojnë përparime të konsiderueshme në mësimdhënie
dhe në të nxënë. Ne shpresojmë sinqerisht që Doracaku për Klubet e Gjelbra do të ndihmojë
vazhdimësinë e punës në klubet tashmë të krijuara, por edhe në themelimin e klubeve të reja në
shkollat tjera të Kosovës.
Suksese!
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Tabela e shkurtesave
MASHT

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë

USAID

Agjensioni i SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar

KKK

Korniza e Kurrikulës së Kosovës

BEP

Basic Education Program

FHI 360

Family Health International

DKA

Drejtoria Komunale e Arsimit

NLM

Të nxënit lidhur me mjedisin

VpN

Vlerësimi për Nxënie

ViN

Vlerësimi i Nxënies

HV

Hulumtimi në Veprim

NPM

Ngritja Profesionale e Mësimdhënësve

NJK

Të nxënit jashtë klase

Fjalorthi
Klubet e Gjelbra – janë organizime të nxënësve nëpër shkolla me përqendrim në çështjet
mjedisore. Këtu, çështjet mjedisore janë njëkohësisht mjet për përmirësimin e mësimdhënies dhe
të nxënit ku nxënësit pajisen me njohuri, shkathtësi dhe të kuptuar përmes përvojave praktike
në lidhje me mjedisin dhe fushë e objektiv për ngritjen e vetëdijes dhe mobilizimin e nxënësve,
mësimdhënësve e komunitetit për përmirësimin e mjedisit ku jetojnë.
Të nxënit lidhur me mjedisin - NLM: është qasje ndërlëndore e mësimdhënies dhe të nxënit me
përqendrim në çështjet mjedisore që i pajisë mësimdhënësit dhe nxënësit me metodat e reja të
mësimdhënies për mjedisin.
Fushata – është formë e organizimit dhe mobilizimit të shkollës dhe komunitetit për realizimin e
projekteve konkrete përmes Klubeve të Gjelbra.
Sfida e dizajnit - është një lloj projekti në të cilin nxënësit angazhohen në procesin e dizajnimit
për ta zgjidhur një problem autentik dhe relevant të jetës së përditshme.
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Proceset globale, kombëtare dhe
arsimore lidhur me mjedisin
Ndryshimi pozitiv në kuptim global
Të gjithë pajtohemi se ndryshimi pozitiv nuk ka të bëjë vetëm
me individët, por edhe me shoqërinë dhe me botën në të cilën
jetojmë. Në mënyrë që të bëhet ndryshimi pozitiv dhe që ai të jetë
i qëndrueshëm dhe dobiprurës për të gjithë, kërkohet vullnet dhe
përkushtim nga ana e komuniteteve dhe shoqërive. Ky ndryshim
pozitiv sjellë një varg përfitime afatgjata pasi që ai motivon dhe
frymëzon shumë njerëz që ta promovojnë atë në tërë botën.

Ndryshimi pozitiv

Kur është fjala për sfidat që lidhen me mjedisin, me të cilat bota
ballafaqohet sot, ndotja dhe ngrohja globale janë duke paraqitur
kërcënim të vërtetë për shoqëritë e ditëve të sotme. Është shumë me
rëndësi që të bashkohen forcat për ta parandaluar dhe shmangur
rrezikun dhe dëmin e mëtejmë që ngrohja globale është duke i
shkaktuar planetit tonë. Jetesa në mënyrë më miqësore ndaj mjedisit
nuk duhet të kuptohet si detyrë e rëndë. Ajo kërkon ndryshime të
vogla dhe të balancuara në mënyrën e të menduarit, në sjelljen
kolektive dhe individuale, si dhe në praktikat e përditshme. Kjo nuk
nënkupton ndryshimin e plotë të mënyrës së jetesës, por thjeshtë ka
të bëjë me veprat e vogla të cilat mund të bëjnë ndryshime të mëdha.

Sfidat që lidhen
me mjedisin

Ngrohja globale

Mjedisi dhe ndryshimet në arsim
Të gjitha shoqëritë kanë nevojë të jetojnë në harmoni jo vetëm më
njëra-tjetrën por edhe me mjedisin ku ato jetojnë. Për këtë është e
nevojshme që të ndodhin transformime të cilat përafrojnë sistemin
arsimor me standardet dhe praktikat evropiane dhe ndërkombëtare
aq sa është e mundur dhe të sigurojnë që këto transformime t’i
pasqyrojnë nevojat e shoqërisë dhe qëllimet që ajo ia paraqet vetes.
Ato duhet të udhëhiqen më tej për të mbështetur në mënyrë aktive
nxënësit dhe studentët për të fituar kompetencat mësimore (të
cilat nënkuptojnë të gjitha bashkë: njohuritë, shkathtësitë, vlerat,
qëndrimet, rutinat dhe emocionet) të kërkuara nga tregu i punës. Kjo
është qenësore që kompetencat e tilla të mund të përdoren në mënyrë
aktive për të promovuar dhe për të ndryshuar sjelljen dhe praktikat e
përditshme të individëve, komuniteteve dhe tërë shoqërisë.
Prandaj ndryshimet, para së gjithash, janë të nevojshme dhe duhet
të jenë prioriteti më i lartë në të gjitha nivelet e arsimit në vend.
Madje, një ndryshim i tillë duhet të bëhet për shkak të nevojës për
të bërë përmirësime të dukshme në formësimin e qëndrimeve dhe
në krijimin e njohurive për njerëzit. Kjo është e vërtetë jo vetëm
sa i përket hapësirës por edhe kohës, kryesisht për krijimin e
komuniteteve dhe shoqërive më të qëndrueshme.

Kompetencat e mësimit

Shoqëri e qëndrueshme
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Zhvillimi i qëndrueshëm në sistemin arsimor
të Kosovës

Zhvillimi i qëndrueshëm

Edukimi për mjedisin
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Ndryshimet në sistemin arsimor të Kosovës kanë për qëllim t’i
përgjigjen sfidave aktuale të shoqërisë, siç janë: krijimi i një shoqërie të
dijes, përmirësimi i qasjeve në njohuritë digjitale, rritja e ndërvarësisë
dhe mobilitetit, të mësuarit për të jetuar së bashku dhe, zhvillimi i
qëndrueshëm. Kjo e fundit, ‘zhvillimi i qëndrueshëm’, është njëra ndër
sfidat me të cilën ballafaqohet shoqëria. Në një botë gjithnjë e më të
globalizuar në të cilën cilësia e jetës në Tokë për gjeneratat e tanishme
dhe ato të ardhshme është e kërcënuar, nxënësit duhet të pajisen me
dije, shkathtësi dhe qëndrime për t’u kujdesur me përgjegjësi për
mjedisin e krijuar nga natyra dhe nga dora e njeriut, në mënyrë që
t’i shmangen shpërdorimit të burimeve dhe praktikave të tjera të
papërgjegjshme. Kjo kërkon që të rinjtë të vetëdijesohen jo vetëm
për parimet dhe përvojat e kohezionit shoqëror dhe gjithëpërfshirjes
por edhe për luftimin e varfërisë, margjinalizimit, diskriminimit dhe
padrejtësisë në mënyrë sa më efektive.
Ndryshimi pozitiv në një shoqëri në tranzicion dhe në një vend siç
është Kosova, është padyshim nevojë e padiskutueshme por edhe
detyrë e secilit, veçanërisht kur është fjala për sistemin arsimor.
Kjo ndodh për arsye se zhvillimi afatgjatë i shoqërisë varet nga
transformimi cilësor i mënyrës se si funksionon sistemi arsimor, se
si udhëhiqen dhe drejtohen institucionet që e qeverisin atë, por
edhe nga rezultatet që ato synojnë të arrijnë dhe drejtimi me të cilin
i tërë sistemi mëton të ndryshojë shoqërinë për të mirë. Kjo është
veçanërisht e rëndësishme kur është fjala për edukimin për mjedisin.
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Sa i përket mësimit mbi mjedisin në klasë, fokusi dhe drejtimi i
procesit të mësimit në to duhet të ndryshohet për të siguruar dhe
promovuar të nxënit më praktik. Kjo nënkupton, zvogëlimin e
numrit të nxënësve në klasë, organizimin e uljes së tyre në grupe të
ndryshme të punës, etj.
Në këtë mënyrë, mësimdhënia dhe mësimnxënia mund të
orientohen në atë mënyrë që të promovojnë vet-mësimin, të
menduarit kritik dhe iniciativën, duke u fokusuar në problemet
dhe çështjet e vërteta jetësore në shkollë dhe në komunitet. Sa i
përket punës praktike gjatë procesit mësimor, ajo po ashtu duhet
ta promovojë ndjenjën e shërbimit për komunitetin dhe përfshirjen
më të madhe të prindërve në mënyrë që të bëhet transformimi i
të menduarit të gjeneratave të ndryshme për arsimin, mjedisin dhe
shoqërinë në tërësi.

Vet-mësimi, të menduarit
kritik dhe iniciativa

Përfitimet nga qasjet e reja Klubet
e Gjelbra
Klubet e Gjelbra i pajisin të rinjtë me njohuri, shkathtësi dhe të
kuptuarit për të luajtur rol efektiv në jetën publike përmes shqetësimit
për mirëqenien e mjedisit të tyre në aspektin lokal, kombëtar dhe
global. Ai i inkurajon ata që të interesohen për çështjet tematike dhe
kundërthënëse dhe që të angazhohen në diskutime dhe debate.
Nxënësit mësojnë për natyrën, dukuritë natyrore dhe ndikimin që
ka njeriu në to. Ata mësojnë që të marrin pjesë në vendimmarrje
dhe në forma të ndryshme të veprimit, dhe të luajnë rol aktiv në
jetën e tyre shkollore, në lagje, komunitete dhe në mbarë shoqërinë
si qytetarë aktivë dhe botërorë.

Klubet e Gjelbra

Nxënësit fillojnë të kuptojnë se si kanë ndryshuar dhe si janë duke
ndryshuar sistemet natyrore në Kosovë, Evropë dhe në mbarë
botën. Ata kuptojnë sfidat globale, dhe përpjekjet për një zhvillim
te qëndrueshëm të planetit Tokë.

Ndryshimi i
sistemeve natyrore

Zërat e të rinjve janë çelësi për ndryshimet e politikave globale dhe
lokale që ndikojnë në shëndetin e njerëzve dhe mjedisin. Si liderë të
ardhshëm, të rinjtë meritojnë qasje në informata që t’u mundësojnë
atyre të marrin vendime për jetët e tyre dhe të flasin për planifikim
të qëndrueshëm familjar.

Politikat globale
dhe lokale

Sfidat globale

Planifikimi i qëndrueshëm
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Edhe pse jam i ri, dua që të rriturit t’i marrin
mendimet e mia seriozisht. Nëse ata nuk besojnë
që unë mund të bëj një ndryshim, atëherë si
mundem unë?

E di se problemet e Kosovës janë të mëdha. Unë dua të punoj
për të krijuar një mjedis më të sigurt dhe më të shëndoshë.
Ejani të gjithë të bashkohemi në Klubin e Gjelbër!

Unë dua të mësoj për gjëra
të vërteta që janë duke
ndodhur në botë!

Unë dua të ndjehem e përfshirë në projekte dhe të mësoj për
çështjet të ndryshme. Unë nuk dua që gjithmonë mësuesit të më
tregojnë se çfarë duhet bërë dhe si duhet bërë!

Unë dua të mendoj për të ardhmen dhe
mënyrat si mund të ndihmoj për ta bërë
botën një vend më të mirë!
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Pse na nevojitet ky doracak?
Qëllimet dhe parimet e kurrikulës së re të Kosovës synojnë që
ta përmirësojnë cilësinë dhe efektivitetin e mësimdhënies në
shkolla dhe që t’ua mundësojnë mësimdhënësve t’i zhvillojnë
te nxënësit e tyre shkathtësitë përkatëse përmes aktiviteteve
të vazhdueshme. Qëllimi i të mësuarit për mjedisin është që të
kontribuojë në zhvillimin e mësimdhënësve dhe nxënësve që të
krijojnë kompetencat mësimore të nevojshme për të ndërmarrë
veprime dhe për të bërë ndryshime në zgjidhjen e problemeve
mjedisore në komunitetin e tyre. Me fjalë tjera, ekziston nevoja që
në planin afatgjatë të ndryshohen praktikat e mësimdhënies dhe
mësimnxënies në fushën e mjedisit, në kurrikulat arsimore dhe
aktiviteteve jashtë - kurrikulare, me qëllim të gjetjes së mënyrave të
qëndrueshme për ngritjen e vetëdijes së brezave të rinj mbi praktika
të jetesës dhe sjellje që janë të favorshme për mjedisin.
Qasja përmes Klubeve të Gjelbra siguron që të mësuarit për mjedisin
të fillojë në shkollë, të zhvillohet me praktikat e mira në klasë, dhe të
kultivohet edhe përtej shkollës, duke u lidhur me komunitetin për të
zgjeruar numrin e agjentëve të ndryshimeve.

Kurrikula e Kosovës

Zgjidhja e problemeve
mjedisore
Kurrikulat arsimore
Aktivitetet
jashtë-kurrikulare

Praktikat e mira në klasë
Agjentë të ndryshimeve

Ky doracak ka për qëllim që t’u shërbejë mësimdhënësve që ta
kuptojnë më mirë nevojën për funksionimin e Klubeve të Gjelbra
në shkolla si pjesë e edukimit për mjedisin. Ai synon që t’i njoftojë
mësimdhënësit dhe nxënësit me qasjet e reja të nxënies të cilat do
të kontribuojnë në rritjen e cilësisë dhe sasisë së të mësuarit për
mjedisin, si dhe ndërmarrjen e veprimeve konkrete nëpër shkolla.
Ky doracak përbën konceptin dhe teorinë bazë për qasjet e reja,
nga i cili pritet që nxënësit t’i marrin dhe t’i pranojnë idetë e reja
të cilat u prezantohen atyre, duke u dhënë mundësi që t’i shprehin
mendimet e tyre, t’i dëgjojnë pikëpamjet e të tjerëve, t’i krahasojnë
dhe ballafaqojnë informatat dhe përvojat, si dhe të gjykojnë e të
vijnë vet deri te përfundimet.

Festat mjedisore
Është shumë me rëndësi që festat mjedisore si Dita e Tokës, Dita e
Mjedisit, Dita e Ujit, Dita e Planetit etj. të shënohen nga Klubet e
Gjelbra. Në këtë mënyrë krijohet një traditë dhe kulturë e cila përcillet
nëpër gjenerata, duke siguruar qëndrueshmëri të rezultateve të
arritura dhe një vetëdijesim të vazhdueshëm të shoqërisë.
Festat mjedisore shënohen në tërë botën në mënyra të ndryshme,
dhe me tema të ndryshme globale me qëllim të rritjes së
ndërgjegjësimit global dhe të nevojës për të ndërmarrë veprime
pozitive në mjedis si individ apo si komunitet.

Festat mjedisore

Ndërgjegjësimi global
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Fushata për pastrim
Riciklimi
Reduktim i mbetjeve

Fokusi i shënimit të ditëve mjedisore në Kosovë nga Klubet e
Gjelbra mund të bazohet në temat globale por edhe në prioritetet
e shkollave, qyteteve, fshatrave apo më gjerë. Këto ngjarje mund të
festohen në mënyra të ndryshme përmes organizimeve në shkollë,
sheshe, parqe me aktivitete të ndryshme, por me rëndësi të veçantë
është pjesëmarrja sa më e madhe e të gjithëve në komunitet. Këto
aktivitete mund të jenë: fushata për pastrim, sistemim i mbeturinave
(ndarja e plastikës, xhamit, letrës, kanaçeve, dhe hedhurinave të
tjera të riciklueshme), reduktim i mbetjeve të ushqimit, përdorimi i
trafikut ekologjik (dita ‘ecim-në-punë’), ekspozita arti dhe koncerte
me mesazhe për mbrojtjen e mjedisit, iniciativa për mbjelljen e
pemëve, dhe riciklimi i mbeturinave.
Pjesëmarrja aktive në aktivitetet e festave mjedisore, u ofron
pjesëmarrësve kënaqësi të madhe, shoqërim, shkëmbim të
kulturave midis gjeneratave, ndërsa pjesëmarrësit me këtë rast japin
kontributin e tyre të vogël por shumë të rëndësishëm që të kemi një
botë më të pastër, më të gjelbër, dhe më të shëndetshme.

Duke përdorur Fletën e punës “Ndryshimet pozitive
dhe qasjet e reja - Klubi i Gjelbër”, punoni individualisht
lidhur me qasjen tuaj dhe të shkollës në çështjet
mjedisore. Fletën e punës e gjeni të bashkangjitur në
fund të doracakut (Shtojca #1).
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Fokusi i ri: Klubet e Gjelbra
Pse ky fokus?
Klubet e Gjelbra kanë për qëllim që t’i pajisin nxënësit me njohuri,
shkathtësi dhe të kuptuar përmes përvojave praktike në lidhje
me mjedisin e tyre, ndërveprimit dhe problemeve në të, si dhe të
zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për vëzhgim, eksperimentim,
hulumtim dhe regjistrim në mënyrë që të kenë arsyeshmëri për
mbrojtje të mjedisit.

Fokusi i ri

Klubet e Gjelbra ofrojnë mundësi për:
yy T’u siguruar nxënësve mundësi që të kuptohet ndjenja e
avancimit të mjedisit në shkollë, përmes harmonizimit me
kurrikulë, mësimdhënie dhe të nxënit si dhe me partneritet
shkollë-komunitet.

Harmonizimi
me kurrikulë

yy T’u siguruar nxënësve mundësi të mësojnë për rrethin e tyre, të
marrin pjesë në projekte në shkollë dhe komunitet.

Partneriti
shkollë-komunitet

yy Ta ngritur vetëdijen e nxënësve mbi mjedisin dhe të zhvillojnë
shkathtësi sociale dhe për jetë.

Zhvillimi
shkathtësive sociale

yy T’u siguruar nxënësve mundësi të përfshihen në projekte të
ndryshme që kanë të bëjnë me mjedisin.
yy T’u ofruar nxënësve mundësi që t’i përdorin idetë e tyre për të
vepruar dhe për t’i kontribuar ndryshimit në shkollën e tyre.
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Cili është motivi i shkollave për realizimin e këtij
programi?
Rezulatet mësimore
të pritura mbi
edukimin për mjedisin

Kënaqësi dhe mësim
Aktivitetet mjedisore
Të dëgjuarit aktiv,
kreativiteti dhe
puna ekipore
Përmirësimi i mjedisit në
shkollë dhe komunitet

Puna e Klubeve të Gjelbra nuk kufizohet vetëm në mjediset brenda
klase apo shkollë. Kjo gjë u mundëson mësimdhënësve që të
përmbushin rezultatet mësimore të pritura mbi edukimin për
mjedisin tek nxënësit. Poashtu, kjo qasje u ofron nxënësve mundësi
të mrekullueshme për të ngritur vetëdijen, ndërtuar qëndrimet e
tyre dhe për të ndërmarrë veprime në botën reale duke u ofruar
gjatë tërë kohës kënaqësi dhe mësim.
Aktivitetet mjedisore përmes Klubeve të Gjelbra u ndihmojnë
nxënësve të mësuarit praktik duke u bazuar në përvojën reale gjë
që do të fuqizojnë nxënësit të promovojnë praktika të favorshme
për mjedisin. Për më tepër, përmes aktiviteteve të Klubit të Gjelbër
nxënësit do t’i zhvillojnë shkathtësitë relevante si: të menduarit kritik,
zgjidhjen e problemeve, prezantimin, të dëgjuarit aktiv, kreativitetin
dhe punën ekipore, që u nevojiten për përmirësimin e mjedisit në
shkollën dhe komunitetin e tyre.

Çfarë dobie ka kjo për palët e ndryshme të interesit?
Palët e interesit

Partneriteti
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Procesi mësimor bashkëkohor më nuk mund të paramendohet pa
përfshirjen e palëve të interesit dhe komunitetit të gjerë. Përmes
punës me Klubet e Gjelbra, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo,
patjetër që do të përfitojnë edhe këto palë të interesit. Në vazhdim
do të përmendim disa prej atyre dobive:
yy Ndërtimi i partneritetit me komunitetet lokale për të zhvilluar
dhe zbatuar projekte dhe programe që do të rezultojnë në një
mjedis më të shëndoshë dhe më të sigurt;
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yy Nxënës të aftë për të
transmetuar njohuritë e tyre në
shtëpi dhe në komunitet;
yy Ndërmarrës të rinj – hulumtues
për vende pune;

Ndërmarrës
të rinj-hulumtues

yy Individ të shëndetshëm, aktiv
dhe kontribuues produktiv;

Individ i shëndetshëm,
aktiv dhe kontribues
produktiv

yy Agjentë të përgjegjshëm për
ndryshimin e vazhdueshëm të
shoqërisë, duke trajnuar brezat
e vjetër dhe të rinj (prindërit
dhe gjeneratat e reja), për të
ndryshuar pozitivisht mjedisin
ku jetojnë.

Ndryshim
i vazhdueshëm

Koncepti i ri
Fushëveprimi dhe përmbajtja e
Klubeve të Gjelbra
Klubet e Gjelbra u mundësojnë nxënësve që të angazhohen në
aktivitete mjedisore shkollore për të rritur vetëdijen ekologjike
dhe për të promovuar qëndrueshmërinë e mjedisit. Përmes kësaj
qasjeje, atyre u ofrohet mundësia që të mësojnë për mjedisin duke
eksploruar fushat e interesit përtej planit dhe programit mësimor të
rregullt. Shkollat, përmes Klubit të Gjelbër, nxisin ndërgjegjësimin
mjedisor, njohuritë dhe dëshirën për të zhvilluar iniciativa të
qëndrueshme mjedisore për të siguruar dhe ndihmuar të ardhmen
tonë kolektive.

Ndërgjegjësim
për mjedisin

Qëllimi i Klubeve të Gjelbra është të ndihmojë nxënësit që të pajisen
me njohuri për çështjet mjedisore, të bëhen të aftë dhe qytetarë të
përkushtuar të cilët janë të gatshëm për të punuar, individualisht
dhe kolektivisht, në drejtim të arritjes dhe mbajtjes së një ekuilibri
mes cilësisë së jetës dhe cilësisë së mjedisit.
Përmbajtja e Klubeve të Gjelbra është e fokusuar që të ofrojë:
yy Njohuri, duke ndihmuar nxënësit të fitojnë njohuritë bazë mbi
funksionimin e mjedisit, ndërveprimin e tyre në mjedis, dhe
zgjidhjen e problemeve mjedisore;

Ndërveprimi

yy Zhvillim të shkathtësive për të perceptuar proceset mjedisore,
për të përsosur dhe zgjeruar këto perceptime dhe njëkohësisht
për të përdorur këto aftësi të reja në një shumëllojshmëri
kontekstesh;
yy Aftësim, duke ndihmuar nxënësit të fitojnë shkathtësitë e duhura
për të identifikuar, hetuar, dhe për të kontribuar në zgjidhjen e
çështjeve dhe problemeve mjedisore;

Zgjidhja e
problemeve
mjedisore
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yy Ndërgjegjësim, për të ndihmuar nxënësit të vetëdijesohen për
mjedisin dhe problemet e saj në përgjithësi;
yy Pjesëmarrje, përmes përfshirjes së nxënësve në aktivitete në të
cilat ata fitojnë përvoja, dhe zbatimin e tyre në marrjen e veprimeve
pozitive drejt zgjidhjes së problemeve mjedisore;
Lidhja me komunitetin
Projekteve të
përbashkëta mjedisore

yy Partneritet me komunitetin, duke ndihmuar nxënësit të krijojnë
lidhje me komunitetin përmes iniciativave dhe projekteve të
përbashkëta mjedisore.

Çfarë mundësish sjellin Klubet e Gjelbra?

Motivimi për të vepruar

Shkathtësi për
zgjidhjen e problemeve
Kreativiteti
Të menduarit ndërmarrës

Fuqizimi i shkollave
Partneritet me
komunitetin

Angazhimi për një mjedis të qëndrueshëm dhe të sigurt nuk ka të
bëjë vetëm me të bërit e punës së duhur, por edhe me të bërit e
punës në mënyrë të zgjuar. Nxënësit i shohin problemet dhe janë
të motivuar për të vepruar. Klubi i Gjelbër në shkollën tuaj u ofron
nxënësve platformën dhe mundësinë për të ndërmarrë veprime
për çështjet e rëndësishme mjedisore. Orientimi i energjisë dhe
entuziazmit të nxënësve në Klubin e Gjelbër do t’u mundësojë
nxënësve të marrin një rol udhëheqës në identifikimin dhe arritjen
e qëllimeve mjedisore në shkollën tuaj.
Anëtarët e Klubit të Gjelbër hulumtojnë, krijojnë dhe planifikojnë
projektet mjedisore, dhe punojnë bashkërisht me komunitetin për
t’i përfunduar ato. Duke qenë pjesë e Klubit të Gjelbër nxënësit
janë më aktivë në të nxënë, angazhohen në aktivitete praktike që
ngërthejnë kompetenca të problem-zgjidhjes, kreativitetit dhe të të
menduarit ndërmarrës.
Klubet e Gjelbra u ofrojnë mundësi nxënësve dhe shkollave në:
yy Demonstrim të udhëheqjes – udhëheqës të rinj të angazhuar për
mbrojtjen e mjedisit dhe të frymëzojnë të tjerët për të trajtuar
çështjet mjedisore;
yy Fuqizim të shkollave - duke kursyer të holla përmes kursimit të
energjisë dhe riciklimit të mbeturinave;
yy Partneritet me komunitetin– një qasje e të mësuarit për mjedisin
që vlerësohet nga shkolla dhe komuniteti, që idetë dhe interesat
e shkollës dhe komunitetit të përfaqësohen aty.

Riciklimi në shkollë		
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Çfarë përfitimesh sjellin Klubet e Gjelbra?
Përfitimet nga prezenca e Klubeve të Gjelbra në shkollën tuaj mund
të jenë:
Mjedisi i shëndoshë

yy Mjedis të shëndoshë dhe të sigurt;

Performancë e lartë

yy Performancë të lartë të nxënësve;
yy Lidhje të mira ndërmjet komunitetit dhe shkollës;

Sfidat momentale
Ndërtim i partneritetit

yy Përgatitje të nxënësve për të kuptuar dhe vepruar në lidhje me
sfidat momentale dhe të ardhshme të mjedisit;
yy Ndërtim të partneritetit me komunitetin lokal për të zhvilluar
dhe zbatuar projekte dhe programe që rezultojnë në një mjedis
të shëndoshë dhe shkolla të sigurta.

Roli i nxënësve, mësimdhënësve dhe komunitetit
Entuziazmi

Zhvillimi i
programeve mjedisore

Metoda atraktive
të mësimit
Transformimi i shkollave
dhe i familjeve
Forca për ndryshime
pozitive
Angazhimi i prindërve

Bashkëpunimi kontribuon
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Nxënësit kanë talentin dhe entuziazmin për të kontribuar në
aktivitete dhe programe mjedisore dhe të marrin vendime për
proceset mjedisore të rëndësishme për shkollën dhe komunitetin.
Ata në mënyrë aktive kanë mundësinë të angazhohen në zgjidhjen e
problemeve praktike në mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. Përmes
Klubit të Gjelbër nxënësve u mundësohet t’i shprehin pikëpamjet,
idetë dhe përgjegjësitë e tyre, dhe të angazhohen konkretisht në
identifikimin, përzgjedhjen dhe zhvillimin e programeve mjedisore
në interes të shkollës dhe komunitetit ku ata jetojnë.
Mësimdhënësit kanë mundësi t’i angazhojnë nxënësit në të
mësuarit, rritjen e vetëdijes dhe në aktivitete praktike për zhvillimin
dhe zgjidhjen e problemeve mjedisore. Ata duhet që në mënyrë
të vazhdueshme të përdorin metoda atraktive të mësimit dhe të
inkurajojnë nxënësit që të marrin pjesë aktive në të gjitha aktivitetet.
Mësimdhënësit duhet të theksojnë rëndësinë e Klubeve të Gjelbra
në transformimin e shkollave, por edhe transformimin e familjeve
dhe komunitetit, për të rritur forcën për ndryshime pozitive në
çështjet e mjedisit.
Prindërit dhe komuniteti: angazhimi i prindërve dhe komunitetit
më të gjerë është një komponent thelbësor i Klubeve të Gjelbra
duke përfshirë familjet e nxënësve si pjesëmarrës të barabartë në
vendimmarrje në shkollë. Kur nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit
punojnë së bashku përfitimet për një mjedis të shëndoshë dhe
shkolla të sigurta janë shumë më të mëdha dhe më të qëndrueshme.
Bashkëpunimi kontribuon në planifikim më të mirë të aktiviteteve
dhe programeve mjedisore dhe zhvillimit të interesave të nxënësve
dhe prindërve në çështjet mjedisore.
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Metodologjia e punës me Klubet e
Gjelbra
Parimet e përgjithshme për themelimin e
Klubeve të Gjelbra
Themelimi i Klubit të Gjelbër si një mënyrë e aktivizmit të të rinjve
nëpër shkolla dhe mjet me ndikim në drejtim të formësimit të një
shoqërie gjithnjë e më favorizuese ndaj mjedisit fillimisht do të
diskutohet në takimet e mësimdhënësve në shkollën tuaj. Një
grup iniciator nga shkolla (mësimdhënës dhe/apo nxënës), mund
të konsultohen me udhëheqësit e klubeve tjera në shkollë (nëse
shkolla posedon ndonjë prej tyre) për të mësuar për përvojën e tyre
në organizimin e klubeve dhe mundësinë për të filluar edhe ju me
themelimin e Klubit të Gjelbër.

Grupi iniciator

Themelimi i
Klubit të Gjelbër

Grupi iniciator për themelimin e Klubit të Gjelbër

Mund t’ju ndihmojnë disa pyetje që ju do të dëshironit t’i merrni në
konsideratë:
yy Si janë organizuar grupet tjera në shkollën tuaj?
yy A keni nevojë për përkrahjen nga menaxhmenti i shkollës?

Përkrahja nga
menaxhmenti i shkollës

yy A keni nevojë për përkrahjen e tërë shkollës?
yy A keni nevojë për një numër të caktuar të nxënësve të
interesuar?
yy Çfarë grupe të tjera mjedisore funksionojnë në komunitetin
tuaj?
yy Çfarë mbështetje këto grupe mund të ju ofrojnë juve?
yy Cilat janë problemet kryesore mjedisore në shkollën tuaj?
yy A ka fonde për klubet?

Problemet
kryesore mjedisore
Fonde
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Themelimin e
Klubit të Gjelbër
Qëllimi, Aktivitetet

Fillimi i organizimit

Pasi t’i keni analizuar përgjigjet e këtyre pyetjeve, ju do të jeni
në gjendje të hartoni draftin e parë të propozimit për themelim
të klubit. Propozimin për themelimin e Klubit të Gjelbër, me një
përshkrim të shkurtër rreth qëllimit, aktiviteteve të mundshme,
dhe nevojën për mbështetje, e prezantoni para menaxhmentit
të shkollës. Pas kësaj, këtë propozim ju do ta paraqisni edhe para
mësimdhënësve të shkollës në lidhje me organizimin e aktiviteteve
jashtë shkollore përmes Klubit të Gjelbër. Pas marrjes së përkrahjes
nga menaxhmenti i shkollës, ju jeni gati për të filluar organizimin e
grupit tuaj.

Formimi i Klubeve të Gjelbra

Përfshirja e shkollës
Komuniteti i gjerë
Anëtarët e
Klubit të Gjelbër
Lobimi

Numri i anëtarëve

Kriteret

Qëllimi i Klubit të Gjelbër është të përfshihen të gjithë nxënësit
dhe mësimdhënësit e shkollës në aktivitetet e klubit, megjithatë
është shumë me rëndësi të themelohet një grup i aktivistëve që do
ta udhëheqin klubin dhe do të jenë aktivë në përfshirjen e shkollës
dhe komunitetit të gjerë.
Rekrutimi i anëtarëve të Klubit të Gjelbër
Motivimet për t’u bashkuar me klubin mund të jenë të ndryshme
për nxënësit dhe për mësimdhënësit. Grupi iniciues duhet të lobojë
te mësimdhënësit dhe nxënësit për përfitimet nga puna e Klubeve
të Gjelbra.
Përzgjedhjen e nxënësve në bashkëpunim me mësimdhënësit e
shkollës e bëni sipas sistemit vullnetar dhe interesimit të nxënësve
dhe mësimdhënësve. Numri i anëtarëve të klubit do të përbëhet
nga 15-20 nxënës të rregullt dhe 4-5 mësimdhënës.
Kriteret për përfshirjen e nxënësve:
yy Të jenë në njërën nga klasat 3-9 (preferohen nga kl. 5 – 8)

Përfshirja e
të dy gjinive

yy përfshirja e barabartë e të dy gjinive
yy Nxënësit me shkathtësi dhe prirje (kreativ, shkathtësi hulumtuese,
novator, të zellshëm, etj).
Të gjithë mësimdhënësit e interesuar mund të jenë anëtarë vullnetarë
të klubeve, por së paku 2 sish duhet të jenë të përzgjedhur që të
udhëheqin dhe bashkërendojnë punët e klubit. E dëshirueshme
është që mësimdhënësit të ndërrohen në mënyrë rrotative për çdo
2 vjet.

Përgjegjësitë
e udhëheqësisë

Përgjegjësitë e udhëheqësisë së Klubit të Gjelbër konsistojnë në:

Menaxhimi; Planifikimi;
Raportimi

yy Planifikim dhe menaxhim të buxhetit të klubit;

yy Menaxhim të proceseve planifikuese;
yy Raportim të rregullt periodik (mujor, gjashtëmujor, vjetor).
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Funksionimi i Klubeve të Gjelbra
Pas themelimit të Klubit të Gjelbër, drejtuesit e klubit kanë
përgjegjësi që të kujdesen për mbarëvajtjen e punës dhe sigurimin
e vazhdimësisë së aktiviteteve, gjë që do të realizohet përmes
takimeve të rregullta javore apo dyjavore.

Funksionimi

Takimet e rregullta

Takimi planifikues
Hapi i parë duhet filluar me takimin planifikues. Meqenëse është
e dëshirueshme që sa më shumë anëtarë të marrin pjesë, është e
nevojshme që koha e takimeve të jetë e përshtatshme për të gjithë
pjesëmarrësit (të evitohen konfliktet kohore me aktivitetet tjera
mësimore).

Takimi planifikues

Rezervoni dhomën e takimeve, njoftoni me kohë të gjithë anëtarët
(nxënësit dhe mësimdhënësit) e klubit, dërgoni paraprakisht
agjendën e takimit me temat e diskutimit dhe kohëzgjatjen e
takimit, dhe kërkoni që anëtarët e klubit të vijnë të përgatitur për
temat e caktuara. Gjatë takimeve, sipas mundësisë, siguroni që të
keni pije dhe ushqime të lehta, sepse është një kujdes i vogël që nuk
ju kushton shumë ndërsa motivon të pranishmit për pjesëmarrje.
Zakonisht, takimi duhet filluar me një pasqyrë të shkurtër për Klubin
e Gjelbër, pastaj të paraqitet struktura e propozuar organizative e
klubit si dhe të sugjerohen disa ide për aktivitetet e klubit. Propozoni
personat udhëheqës për strukturën organizative të Klubit të Gjelbër,
dhe përcaktoni detyrat e qarta të secilit:
yy Ndarja e roleve të nxënësve në kuadër të klubeve (udhëheqësit
dhe përgjegjësitë e klubit për secilën fushë – varësisht nga llojet
e aktiviteteve të klubeve);

Ndarja e roleve të
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Personat përgjegjës

yy Personat përgjegjës për hartimin e planeve të punës së
klubeve;

Arritja e pajtimit

yy Arritja e pajtimit mbi afatet për kryerjen e veprimeve.

Rutina dhe vazhdimësia

Në fund të takimit, gjithmonë nxjerrni përfundimet dhe pajtohuni
për takimin e ardhshëm. Preferohet që të takoheni në orar të njëjtë
me qëllim që të krijohet rutina dhe vazhdimësia.

Procesi transparent
Vendimmarrje e barabartë

Mos harroni që në fillim të takimeve të caktoni një nxënës që do t’i
marrë shënimet e takimit, të cilat në fund do t’i ndani me të gjithë
pjesëmarrësit. Bëni një dosje (portfolio elektronike ose kopje të
fortë) të shënimeve nga të gjitha takimet, në të cilën kanë qasje
anëtarët e klubit. Kjo do të shërbejë shumë që tërë procesi të jetë
transparent, dhe do të bëjë që të gjithë të ndihen të përfshirë në
procesin e vendimmarrjes dhe të barabartë në klub.

Realizimi i takimit
Ide rreth realizimit
të takimeve

Gjatë takimeve, stimuloni të gjithë që të japin ide lidhur me punën e
klubit. Grupi mund të zgjedhë nga lista me sugjerimet e mëposhtme,
por të mos kufizohet vetëm në këto:
yy Themelimi i bibliotekës mjedisore;
yy Krijimi i posterëve me elemente mjedisore dhe vendosja e tyre
në muret e shkollës;
yy Organizimi i ligjëratave me ligjërues mysafirë;
yy Organizimi i fushatave për çështje mjedisore;
yy Riciklimi në shkollë;
yy Aktivitete dhe udhëtime në natyrë;
yy Organizmi i kuizeve për mjedis;
yy Dita e karrierës për mjedis;
yy Dita e tokës;
yy Dita e mjedisit.

Efektet pas takimeve
Vullnetarizëm
Kënaqësi

Inkurajimi
i pjesëmarrësve
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Aktivitetet e klubeve në shkollë janë gjithmonë vullnetare për
pjesëmarrësit, prandaj ata mund të jenë produktivë vetëm nëse
gjejnë kënaqësi në këto aktivitete. Për këtë arsye, siguroni që pas çdo
takimi pjesëmarrësit të largohen me ndjenjën se secilën herë kanë
mësuar diçka të re, dhe se kanë ofruar një kontribut të rëndësishëm
në realizimin e detyrave individuale. Është me rëndësi që të mos
harrohet lavdërimi i pjesëmarrësve për angazhimin e tyre vullnetar.
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Promovimi i Klubit të Gjelbër
Është shumë e rëndësishme që puna e Klubit të Gjelbër të bëhet
publike për tërë shkollën, prindërit dhe komunitetin e gjerë. Kjo jo
vetëm për t’i informuar ata për rezultatet e arritura, por ne veçanti
për t’i përfshirë të gjithë në dhënien e kontributit. Duke promovuar
aktivitetet e klubit ju do të ngritni vetëdijen e të gjithëve për çështjet
mjedisore dhe, në këtë mënyrë, do të siguroni qëndrueshmërinë e
rezultateve.
Mënyra e promovimit mund të jetë nga më të ndryshmet: përmes
gazetës së shkollës, në Ueb-faqen e shkollës, pamfleteve, broshurave,
etj. Format atraktive të promovimit, mund të jenë bluzat, kapelat, etj.
për anëtarët e Klubit të Gjelbër, dhe organizimi i aktiviteteve artistike
me mesazhe mjedisore me rastin e ditës së shkollës, mbledhjeve të
prindërve, apo çfarëdo takime tjera publike në shkollë.

Punë publike

Ngritja e vetëdijes
Qëndrueshmëri
e rezultateve
Gazeta e shkollës
Web-faqja e shkollës
Broshura
Aktiviteteve artistike
Mesazhe mjedisore

Filloni përgatitjet për themelimin e Klubit të Gjelbër!
Njoftoni drejtorin e shkollës me një propozim të shkurtër,
pastaj njoftoni të gjithë stafin e shkollës dhe prindërit
përmes takimeve te rregullta. Në vazhdim, filloni me
përzgjedhjen e nxënësve, mbajtjen e takimit të parë dhe
takimit planifikues, ndani rolet e nxënësve në kuadër të
klubit, të personave përgjegjës për hartimin e planeve
të punës së klubit. Përshini edhe mësimdhënës të tjerë si
bashkëpunëtorë të klubit.
Klubin funksionalizojeni në dy javët e para nga inicimi!
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Fokusi i Klubeve të Gjelbra
Klubi i Gjelbër do të krijojë një kulturë të përgjegjësisë mjedisore
në shkollë me një përpjekje për të bërë ndryshime reale dhe të
qëndrueshme në shkollë dhe komunitet, si dhe do të ndërtojë
reputacion në shkollë përmes angazhimit për një mjedis të
qëndrueshëm.
Nxënësit hulumtojnë për të kuptuar dhe për të gjetur se çfarë po
ndodh në shkollë – me ujin, mbeturinat, energjinë, tokën, ajrin. Si
i menaxhon shkolla këto çështje? Nxënësit përgatiten për fillimin e
projekteve për përmirësimin e mjedisit shkollor dhe krijimin e rrjetit
të bashkëpunimit me shkollat tjera. Pastaj, përcaktohen objektivat
rreth qëndrueshmërisë mjedisore si pjesë e përditshme e fokusit të
Klubit të Gjelbër, p.sh. zvogëlimi i mbeturinave, kursimi i energjisë,
komunikimi rreth angazhimit të tyre në çështjet e mjedisit, etj.

Kulturë e
përgjegjësisë mjedisore

Krijimi i rrjetit
të bashkëpunimit
me shkollat tjera
Zvogëlimi i mbeturinave
Kursimi i energjisë

Tabela në vijim ju ofron disa shembuj për të ilustruar se si mund të
realizohen aktivitetet. Në mënyrë të ngjashme mund të planifikohen
edhe aktivitete tjera.

Ndiqni shembujt te ‘Aktivitetet’ të paraqitur në formë të
tabelës. Mbushni kolonat e zbrazëta në konsultim me
klubin (ky është një aktivitet që zhvillohet në punëtori
me mësimdhënësit, pjesët e zbrazëta mbushen nga
mësimdhënësit, si dhe ata mund të marrin ndonjë
shembull të ri dhe ta punojnë në këtë format)!

Aktivitet i punuar nga Klubet e gjelbra punuar në kuadër të Sculpfest 2014
në Prizren
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Aktivitetet
Aktiviteti 1: Qëndrueshmëria mjedisore- pjesë e përditshme e fokusit të Klubit të Gjelbër
Veprimi

Si

Kush

Burimet

Statusi

Çfarë do të bëni?

Si do ta bëni
atë?

Kush është
përgjegjës?

Ku mund
të gjeni
mbështetje?

Evidentimi

Të gjithë

Shkruani
premtimin
të cilit do t’i
përmbahen të
gjithë.

Bëni një zotim
formal për
qëndrueshmërinë e
mjedisit.

Bëni një
premtim

Data e
përfundimit

Aktiviteti 2: Zvogëlimi i mbeturinave
Veprimi

Si

Kush

Burimet

Statusi

Çfarë do të bëni?

Si do ta bëni atë?

Kush është
përgjegjës?

Ku mund
të gjeni
mbështetje?

Evidentimi

Bëni disa hetime për
të mësuar se si mund
ta përmirësojmë
riciklimin

Data e
përfundimit

Këshillohuni se
si funksionon
sistemi i riciklimit
duke përfshirë
listën e gjërave
që mund të
riciklohen.

Aktiviteti 3 : Komunikoni angazhimin tuaj mjedisor
Veprimi

Si

Kush

Burimet

Statusi

Çfarë do të bëni?

Si do ta bëni atë?

Kush është
përgjegjës?

Ku mund
të gjeni
mbështetje?

Evidentimi

Krijoni një seksion të
rregullt të lajmeve për
aktivitetet e Klubit të
Gjelbër në gazetën
ose Ueb faqen e
shkollës.
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Përfshini në
rendin e ditës
në mbledhjen
e ardhshme të
planifikimit për
gazetën / Ueb
faqen, dhe bëjeni
një artikull të
rregullt.

Data e
përfundimit
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Puna në ekip

Aktivitetet e Klubeve të Gjelbra
Shembuj të aktiviteteve të Klubeve të Gjelbra
yy Krijimi i një sistemi riciklimi në shkollë;
yy Krijimi i lodrave për fëmijë nga materialet e riciklueshme;
yy Mbjellja e një kopshti organik që do të ofronte perime të freskëta për shkollën;
yy Organizimi i një dite ‘Udhëtim në një të ardhme më të mirë’;
yy Organizimi i një dite të veçantë në shkollë me punëtori mbi Ditën e Tokës;
yy Nisma e një projekti ‘komposti i shkollës’ duke përdorur ushqimet e mbetura;
yy Organizimi i një ngjarjeje të veçantë si “Krijimi i Ditës kur i themi Jo Mbeturinave” apo “Dita e
Tokës”;
yy Krijimi i posterëve për t’i edukuar të tjerët mbi atë që mund të bëjnë për ta mbrojtur
mjedisin.
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Ilustrimi i aktiviteteve të Klubeve të Gjelbra
Nxënësit e Klubit të Gjelbër të shkollës fillore Hilmi Rakovica në
Prishtinë promovojnë sistemin e riciklimit
Klubet e Gjelbra janë një prej mënyrave të reja
për t’i bërë nxënësit më aktivë në të nxënë
dhe për t’i angazhuar ata në aktivitete praktike
që ngërthejnë kompetenca të zgjidhjes
së problemit, kreativitet dhe të menduar
ndërmarrës, shkathtësi të komunikimit dhe TIKut, dhe i nxit ata të përfshijnë edhe përdorimin
e teknologjisë mësimore moderne.
Programi BEP i USAID e ka përkrahur projektin
e Klubeve të Gjelbra, përmes trajnimeve të
mësimdhënësve, shpërndarjes së shtypësve të
shisheve plastike dhe shportave metalike për
të mundësuar grumbullimin dhe përpunimin
e shisheve plastike të hedhura për t’ua shitur
më pas kompanive të riciklimit.
Për të promovuar vendosjen dhe funksionimin e sistemit të riciklimit, nxënësit e Klubit të Gjelbër
të shkollës fillore “Hilmi Rakovica” në Prishtinë organizuan një program artistik edukativ i cili
përfshinte:
yy Ekspozitë arti me objekte dhe dizajne të bëra me letër të ricikluar, si dhe posterë me tema
mjedisore;
yy Video-filma të krujuar nga vetë nxënësit ku theksoheshin problemet mjedisore;
yy Demonstrim të sistemeve të riciklimit për letrat dhe shishet plastike të implementuar nga
Klubi i Gjelbër, i cili ia shet ato një kompanie riciklimi;
yy Dramë të shkurtër, me role të ndryshme lidhur me mjedisin, të luajtur nga vetë nxënësit.
Përshtypje të madhe la drama e luajtur nga
aktorët e rinj, porosia e së cilës ishte që “të
jetosh duke u kujdesur për mjedisin nuk është
e pamundur, por kërkohen ndryshime në
mënyrën e të menduarit, në sjelljen kolektive,
dhe në praktikat e përditshme individuale.
Ndryshime të vogla mund të bëjnë dallime të
mëdha”, përfundon porosia.
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Komuna e Fushë-Kosovës mbështet Klubin e Gjelbër të shkollës fillore
dhe të mesme të ulët “Selman Riza”
Qëllimi i Programit BEP të USAID-it është të krijojë përkrahje të gjerë nga shkollat dhe komunitetet
përmes përfshirjes aktive në aktivitete shkollore dhe duke punuar së bashku në shpërndarjen
e njohurive, informatave dhe pjesëmarrjes në aktivitete që lidhen me përmirësimin e mjedisit,
ndarjen e burimeve themelore – përfshirë burimet materiale dhe njerëzore, dhe ndërgjegjësimin
për mbrojtjen e mjedisit, në përgjithësi.

Nxënësit e Klubit të Gjelbër në kuadër të Shkollës Fillore “Selman Riza” po zhvillojnë këtë qasje
të përbashkët përmes përfshirjes aktive të komunitetit në aktivitetet shkollore. Pjesë e këtij
bashkëpunimi është mbështetja e marrë nga Komuna, me gjashtë shporta për riciklim, për Klubin
e Gjelbër të shkollës “Selman Riza”, dhe sipas tyre, kjo ndihmë do t’u mundësojë shkollave të kenë
rolin e tyre në procesin e riciklimit.
Me këtë rast, nxënësit e Klubit të Gjelbër kishin përgatitur një program për mysafirët dhe nxënësit
e shkollës. Përmes aktiviteteve të tyre nxënësit bënë thirrje për themelimin e Klubeve të Gjelbra
edhe në shkollat tjera dhe organizimin e programeve të përbashkëta mjedisore. Këto aktivitete
të përbashkëta gjithashtu mund të ndihmojnë për të zhvilluar ndjenjën e komunitetit nëpërmjet
forcimit të shkathtësive, si dhe frymës së punës ekipore dhe të përkushtimit ndaj shoqërisë në
tërësi.
Të gjithë, si shkollat ashtu edhe komunitetet, kontribuojnë për të arritur rezultate më të mira
në zhvillimin e qëndrimeve pozitive ndaj mjedisit, mbrojtjen dhe ruajtjen e tij. Prindërit dhe
komuniteti mund të mbështesin qëllimet mjedisore të shkollës përmes modelimit të sjelljeve në
shtëpi dhe mbështetjes së projekteve mjedisore në shkolla.
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Klubi i Gjelbër në kuadër të shkollës kultivon ushqim të shëndetshëm
‘Shkolla e Gjelbër’ në Prishtinë praktikon efiçencën e energjisë dhe konservimin e ujit, si dhe
përdorimin e materialeve ndërtimore jo-toksike dhe të riciklueshme në përpjekje për të zvogëluar
ndikimet negative mjedisore. Nxënësit e Klubit të Gjelbër në bashkëpunim me prindërit e tyre,
kanë filluar kultivimin e frutave të freskëta në çati të shkollës.
Funksionimi i Klubit të Gjelbër në kuadër të shkollës është shumë aktiv në promovimin e
aktiviteteve mjedisore dhe gjithashtu është model i mirë për shkolla tjera.

Bimët e kultivuara në çatinë e gjelbër të shkollës

Dredhëzat

Nxënësit duke u kujdesur për kopshtin e Shkollës së Gjelbër
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Aktivitetet e përbashkëta shkollë – prindër funksionojnë shumë mirë, duke u ofruar nxënësve
një mjedis të shëndetshëm të të mësuarit, i cili është stimulues dhe i favorshëm për të mësuar.
Nxënësit e Klubit të Gjelbër kanë takime të rregullta me Këshillin e Prindërve dhe ata janë të
përkushtuar për të siguruar një mjedis të shëndetshëm dhe të sigurt për fëmijët e tyre, dhe
bashkërisht vendosin për të ndërmarrë aktivitete. Kështu, Klubi i Gjelbër ka vendosur që të
furnizojë bufenë e shkollës me fruta të freskëta.
Përmes këtij aktiviteti, nxënësit mësojnë gjithë procesin në praktikë, pra mbjelljen, procesin
e rritjes, mirëmbajtjen dhe kultivimin. Këto aktivitete i ndihmojnë nxënësit që të zhvillojnë
shkathtësitë e tyre: të punojnë së bashku në grupe, të kenë vetë iniciativa, të hulumtojnë në
internet dhe të prezantojnë projektet para stafit të shkollës dhe prindërve.

Të mësuarit jashtë klasës
Të mësuarit jashtë klasës bën që të nxënit të jetë më autentik dhe më i fuqishëm, dhe kjo nuk
ka të bëjë vetëm me atë se çfarë mësojmë, por si dhe ku mësojmë. Ka të bëjë me përmirësimin e
të kuptuarit, shkathtësive e vlerave të të rinjve, si dhe zhvillimin personal dhe social të tyre, dhe
mund të shërbejë si mjet për të zhvilluar kapacitetin dhe motivimin e të rinjve për të mësuar.
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Të mësuarit praktik sjell së bashku dobitë e arsimit formal dhe atij joformal, dhe të mësuarit më
kuptimplotë ndodh duke përfituar njohuri dhe shkathtësi përmes aktiviteteve praktike.
Nxënësit e Klubit të Gjelbër të Shkollës Fillore “Bedri Gjinaj” në Mitrovicë kanë vendosur të marrin
iniciativën dhe të praktikojnë të mësuarit jashtë klasës, sepse mendojnë se shumë përvoja të
drejtpërdrejta nuk mund të ndodhin në një mjedis klase.
Të mësuarit jashtë klasës mund të stimulojë të mësuarit dhe kërkimet si dhe mund të ndihmojë
fëmijët të kuptojnë botën rreth tyre dhe mund të çojë në të kuptuarit më të thellë të koncepteve
që i kapërcejnë kufijtë tradicional të lëndëve të cilat shpesh është e vështirë të mësohen në mënyrë
efektive duke përdorur vetëm metodat në klasë. Përmirësimi i të kuptuarit, shkathtësive, vlerave
dhe zhvillimit personal të të rinjve mund të rrisë në mënyrë të konsiderueshme të mësuarit dhe
arritjet.

Dita e Tokës
Me qëllim të ndërgjegjësimit në lidhje me rëndësinë e natyrës dhe mbrojtjen e tokës, që nga viti
1970 në mbarë botën 22 prilli shënohet si Dita e Tokës. Tash disa vite me radhë, edhe nxënës nga
Kosova iu bashkohen 175 vendeve të botës për të festuar këtë ditë ndërkombëtare. Aktivitetet
me rastin e Ditës së Tokës ishin të koordinuara me ato të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë së Arsimit, Shkencës
dhe Teknologjisë, Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe komunave.
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Varësisht nga temat globale lidhur me këtë ditë, kjo festë është organizuar në mënyra të ndryshme:
yy Këndi i riciklimit, ku nxënësit, së bashku me një kompani lokale mjedisore, demonstruan për
vizitorët një aparat për shtypjen e shisheve të plastikës dhe përshkruan aktivitetet e tyre të
riciklimit;
yy Këndi i pikturimit, ku nxënësit dhe vizitorët mund të pikturonin motive që lidhen me Ditën e
Tokës; për pikturimin e fytyrave të fëmijëve, ku nxënësit dhe prindërit e tyre pikturuan simbole
që lidhen me tokën për fëmijët që bënin vizitë;
yy Këndi i letrave dhe plastikës së ricikluar, ku nxënësit kishin krijuar objekte nga letra dhe plastika
e ricikluar. Produktet artistike dhe artizanale përfshinin zogj, lule, globe dhe zemra;
yy Një qendër informuese e gjelbër, ku nxënësit u japin vizitorëve këshilla dhe fakte rreth
çështjeve mjedisore.
Në vitin 2014, tema globale ishte: ‘Qytetet e pastra’. Kjo ditë u festua nga shumë shkolla të Kosovës,
ndërsa Programi e festoi këtë në sheshin ‘Zahir Pajaziti’ me datën 23 prill së bashku me Klubet e
Gjelbra të shkollave të Prishtinës.

Gjatë festimit, u dalluan disa grupe të nxënësve me punën e tyre. Kishim grupin e nxënësve
që punonin vepra artistike me materiale ricikluese. Një grup tjetër mbante orën mësimore në
ambient të hapur ku diskutohej lidhur me çështje të ndryshme mjedisore.
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Këndi i riciklimit nuk mungoi edhe kësaj radhe, me nxënësit që demonstronin riciklimin e
shisheve duke i shtypur ato me shtypësin e shisheve plastike. Dhe, tema e katërt e kësaj feste ishte
promovimi i trafikut-ekologjik. Për ta promovuar këtë temë, nxënësit udhëtuan prej shkollës së
tyre deri te vendi i organizimit me biçikletat e tyre, duke promovuar kështu në mënyrë simbolike
qytete të pastra, të pa ndotura me gazra të djegur nga makinat.

Këto aktivitete vizitohen nga shumë vizitorë, drejtorë shkollash, mësimdhënës dhe nxënës.
Vëmendje të veçantë për këtë ngjarje treguan edhe zyrtarë të lartë nga USAID të cilët, të kënaqur
me këtë organizim, patën rastin të bisedojnë me nxënësit dhe mësimdhënësit pjesëmarrës.
Aktivitetet e organizuara nga nxënësit e Klubeve të Gjelbra gjatë festës së Ditës së Tokës, kishin
për qëllim përfshirjen dhe pjesëmarrjen interaktive edhe të qytetareve në mënyrë që të ndikohet
në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e mbrojtjes dhe ruajtjes së planetit Tokë.

Dita e pastrimit të Kosovës
“Let’s Do It World” është një lëvizje globale e cila ka filluar në Estoni në vitin 2008 dhe tani është
përhapur në të gjithë botën. Ne vitin 2012, 100 vende të botës duke përfshirë edhe Kosovën,
janë organizuar dhe kanë marrë pjesë në ngjarje të ndryshme për të pastruar. Kjo ishte një ditë
ku qytetarët mund të ndryshojnë pamjen e vendit të tyre dhe të ngrisin vetëdijen për mbrojtjen
e mjedisit.
Duke filluar më 24 maj 2012, Basic Education Program i USAID-it iu bashkua iniciativës
ndërkombëtare “Let’s Do It 2012” (Le t’ia dalim 2012), ku morën pjesë mbi 200 anëtarë të stafit të
Programit dhe nxënës të shkollave fillore nga anembanë Kosova: shkolla “Hilmi Rakovica”, “Shkolla
e Gjelbër”, shkolla “Iliria”, dhe shkolla “Mitrush Kuteli” nga Prishtina, si dhe shkolla “Zekeria Rexha”
nga Gjakova, shkolla “Bedri Gjinaj” nga Mitrovica, shkolla “Abdyl Frashëri” nga Prizreni, shkolla
“Shaban Shala” nga Podujeva, dhe shkolla “Selman Riza” nga Fushë-Kosova.
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Stafi i Basic Education Program të USAID-it, në bashkëpunim me nxënësit dhe mësimdhënësit e
shkollave “Iliria” dhe “Mitrush Kuteli”, pastruan në zonën e Liqenit të Badovcit, një vend i bukur
piktoresk ku njerëzit shkojnë për peshkim dhe piknik, por i mbushur me mbeturina të lëna nga
vizitorët e ndryshëm. Grupi i pastruesve mblodhi rreth 50 thasë me plehra rreth e rrotull vendit,
dhe po ashtu “u mor me peshkim” duke përdorur rrjeta peshkimi për të nxjerrë shishet plastikës
nga liqeni. Para se të largoheshin nga vendi, ekipi nguli në tokë një shenjë që tregonte se ata e
kishin pastruar vendin dhe që u kërkonte vizitorëve që ta mbanin pastër.

Edhe shkollat e tjera anembanë Kosovës organizuan fushata pastrimi në ambientet rreth shkollave
të tyre, të përkrahur nga komuniteti dhe komunat. Ky aktivitet dhe kjo iniciativë vazhdoi të
organizohet edhe në vitet tjera, duke bartur mesazhin se ky aksion nuk duhet të jetë vetëm për
një ditë por gjatë tërë vitit. Shoqëria duhet ta kuptojë që secili prej nesh duhet ta mbajë pastër
lagjen ku jeton dhe vendin ku punon, në mënyrë që të kemi një Kosovë më të pastër me mjedis
më të mirë.

38

KLUBET E GJELBRA: Udhëzime praktike për shkolla

Kampi i Gjelbër
Kampet e Gjelbra janë organizime me nxënës dhe mësimdhënës që janë pjesëmarrës të Klubeve
të Gjelbra. Ato organizohen anembanë botës, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për rëndësinë
e mjedisit, parandalimin e ndotjes duke minimizuar mbeturinat, promovuar karriera në këtë
fushë, dhe zbatimin e strategjive për të krijuar një mjedis më të sigurt dhe më të shëndetshëm.
Lokacioni ku organizohen Kampet e Gjelbra zakonisht janë vende ku nxënësit kanë mundësi të
eksplorojnë natyrën, eksperimentojnë dhe mësojnë përmes bashkëpunimit dhe shkëmbimit të
përvojave. Programi i Kampit të Gjelbër është një mundësi për të zhvilluar aktivitete interesante
dhe atraktive për t’i inkurajuar nxënësit të marrin udhëheqjen në krijimin e ndryshimeve pozitive
mjedisore, dhe në të njëjtën kohë për të fituar shkathtësi të reja.
Një ngjarje e tillë e përkrahur nga programi BEP, është organizuar gjatë verës së vitit 2014 edhe
ne Kosovë. Gjatë tri ditëve të kampit, nxënësit dhe mësimdhënësit, të mbështetur nga stafi
teknik i Programit, patën mundësi të marrin pjesë në seminare interaktive dhe seanca plenare
me ligjërata që kanë të bëjnë me mjedisin.
Nxënësit u sfiduan me detyra të ndryshme, konkurse, dhe sigurisht ngjarjet shoqërore nuk
munguan. Tema qendrore e Kampit të Gjelbër ishte menaxhimi i mbeturinave dhe efikasiteti
i energjisë. Gjatë tërë kohës, nxënësit punuan në grupe dhe bashkëpunuan mjaft mirë, u
koordinuan rreth ideve të tyre, dhe hulumtuan edhe në internet për të zgjidhur detyrat e caktuara
lidhur me mjedisin.
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Ndani përvojat e juaja në organizimet mjedisore me mësimdhënësit tjerë.

Implementimi i aktiviteteve të Klubeve
të Gjelbra në nivel të shkollës
Vlerësimi i gjendjes së mjedisit jetësor
Qëllimi i Klubit të Gjelbër është që të angazhohet në sjelljen e ndryshimeve në shkollë dhe brenda
rrethit shoqëror përmes aktiviteteve dhe në krijimin e shprehive dhe praktikave miqësore ndaj
mjedisit.
Fillimisht klubi do të fokusohet në identifikimin dhe renditjen e problemeve mjedisore me të cilat
ballafaqohet shkolla. Do të bëhet vlerësimi i gjendjes përmes auditimit të mjedisit shkollor, duke
bërë regjistrimin dhe analizimin e gjendjes mjedisore brenda dhe jashtë shkollës.
Përmes vlerësimit të gjendjes, nxënësit kanë mundësi që të auditojnë mjedisin e shkollës sa i
përket sigurisë dhe gjendjes mjedisore, krijimin e një plani të veprimit, prezantimin e planit para
shkollës dhe komunitetit dhe fillimin e përmirësimit të gjendjes në shkollë.
Detyrë
Identifikoni një ditë tipike në të cilën do të auditohet hapësira e shkollës dhe do të informohen
të gjithë mësimdhënësit dhe të tjerët se do të zhvillohet auditimi. Kërkoni nga menaxhmenti
i shkollës që të sigurojnë një hartë të objekteve dhe hapësirës shkollore, përfshirë hapësira ku
nuk zhvillohet mësim, siç janë zyrat e mësimdhënësve, zyrat e shkollës dhe hapësirat për lojëra
(zhvillojeni hartën ose modelin tuaj, nëse një hartë e tillë nuk është në dispozicion). Sigurohuni
që anëtarët e Klubit të Gjelbër të jenë të pranishëm për këtë aktivitet dhe janë të përgatitur
me tabela për shënime, harta shkollore dhe materiale të të shkruarit dhe kamerat digjitale ose
telefonat mobilë të nxënësve.
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Analiza e gjetjeve
Caktoni bashkërisht një orar për t’u takuar dhe analizuar të dhënat. Kjo do të kërkojë kohë dhe
duhet të bëhet me kujdes. Krijoni një hartë kryesore të objekteve shkollore dhe oborrit të shkollës,
për t’i identifikuar rreziqet.
Diskutoni gjetjet në Klubin e Gjelbër dhe arrini pajtim për:
yy Çfarë faktesh kyçe tregojnë të dhënat;
yy Çfarë veprimesh dhe rekomandimesh kyçe kërkojnë të dhënat tani për tani;
yy Si të paraqiten të dhënat dhe fotografitë;
yy Më kë duhet të ndahen të dhënat dhe fotografitë;
yy Një listë afatesh për kryerjen e disa veprimeve që mund të jenë pjesë e një Plani Veprimi të
Klubit të Gjelbër ose një Marrëveshjeje Mjedisore të Klubit të Gjelbër (së bashku me këshillin e
shkollës dhe komunitetin/bizneset).
Ndani gjetjet në:
yy Gjërat me të cilat jemi të kënaqur;
yy Gjërat për të cilat duhet të ndërmarrim veprime;
yy Gjërat që do t’i vendosim në Planin e Veprimit të Klubit të Gjelbër.
Dokumentin e plotë “Auditimi i sigurisë së mjedisit shkollor” e gjeni të bashkangjitur në fund të
doracakut (shtojca #2).
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Plani i veprimit të Klubit të Gjelbër
Gjetjet e juaja do të ju ndihmojnë që të krijoni planin e veprimit. Është mirë që gjatë një viti
shkollor të fokusoheni në zgjidhjen e NJË çështjeje mjedisore. Pajtohuni me grupin për çështjen
që mendoni se është prioritare dhe që duhet të vendoset menjëherë në planin e veprimit.
Bëni një përshkrim të shkurtër të projektit dhe filloni të mendoni për aktivitetet që ju nevojiten
për t’i ndërmarrë për ta zgjidhur çështjen. Identifikoni dhe renditni aktivitetet.
Fletën e punës e gjeni të bashkangjitur në fund të doracakut (shtojca #3).

Plani i punës
Krijoni një skenar për përpjekjet tuaja për përmirësim dhe mbështetje në implementim.
Duke përdorur formularin “Plani i Punës” (shtojca #4), zhvilloni planin e punës për projektin e
përzgjedhur dhe aktivitetet e identifikuara. Modifikoni formularin sipas nevojës, që t’ia përshtatni
kontekstit tuaj të veçantë.
Shpërndajuani nga një kopje të planit të punës anëtarëve të Klubit të Gjelbër dhe filloni
bashkërisht të mendoni dhe shënoni hapat e veprimit, përgjegjësitë, kornizën kohore, burimet e
nevojshme dhe pengesat e mundshme. Mendoni edhe për planin e komunikimit.
Punoni në grupe. Secili grup le të bëjë përzgjedhjen e një aktiviteti apo projekti,
fillimisht duke e bërë një përshkrim të shkurtër, pastaj duke renditur aktivitetet, dhe
duke punuar në fletën e punës (shtojca #4), pastaj vazhdoni me hartimin e planit të
punës në bazë të hapave të përcaktuar.

Fushata
Është faza kur ju duhet të mendoni që planin tuaj të punës t’ua komunikoni gjithë shkollës
dhe komunitetit për vetëdijesimin dhe mobilizimin e shkollës dhe komunitetit për realizimin e
projektit të identifikuar në shkollën tuaj.
Në këtë periudhë, nxënësit duhet të përgatiten për planifikimin e saktë të realizimit të fushatës,
si p.sh. periudha kohore kur do të bëhet fushata, mjetet e nevojshme për realizimin e kësaj
fushate dhe kush do të përfshihet në fushatë. Identifikoni se kush e ka pushtetin për ta zgjidhur
këtë çështje, duke filluar nga komuniteti e deri tek komuna dhe OJQ- të e ndryshme. Por ajo çka
është me rëndësi: ju duhet të mendoni rreth mënyrës se si mund ta bindni komunitetin për të ju
përkrahur dhe dhënë përgjigje. Në këtë periudhë, nxënësit përgatiten për mënyrat e ndryshme
të sensibilizimit të çështjes së fushatës së identifikuar përmes: debateve të hapura së pari në
takimet me prindër e pastaj edhe me aktorë të tjerë, përgatitja e fletushkave, faqja e internetit,
përfshirja e medieve lokale etj.
Udhëzuesin e plotë të fushatës e gjeni në manualin ‘Të nxënit lidhur me mjedisin’ faqet 45 - 49.
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Ndjekja dhe vlerësimi i përparimit
Është shumë me rëndësi të bëhet vlerësimi i brendshëm ose vetëvlerësimi i tërë procesit të
punës, realizimi i planit të punës sipas hapave dhe dinamikës së aktiviteteve, plani i fushatës dhe
ngecjet. Kjo ka shumë ndikim në motivimin e punës së nxënësve, ofron informata efektive për
nxënësit dhe i përfshin nxënësit në mënyrë aktive që ta kuptojnë se si mund të përmirësohen.
Duke përcjellë hapat në Planin e Punës (shtojca #4) vlerësoni progresin në baza mujore (Vlerësimi
i progresit shtojca #5), sipas dinamikës së aktiviteteve. Në këtë mënyrë do të identifikoni fazën e
zhvillimit dhe nevojën për hapat e ardhshëm.

Gjetja e fondeve për nismat e Klubit të Gjelbër
Këshilli komunal
Këshillat komunale janë burim i mirë i informacionit dhe mbështetjes kur është fjala për financimin
e iniciativave dhe të infrastrukturës që do t’ju ndihmojë të bëjë klubin tuaj më të qëndrueshëm
ndaj mjedisit. Fondet qeveritare drejtohen nga komunat sepse ata e dinë më mirë strukturën e
shkollave.
Është e rëndësishme që të keni lidhje të mira dhe kontakte të rregullta me këshillat tuaj komunal
për të mësuar rreth mundësive që komunat kanë për financimin e projekteve dhe iniciativave
tuaja.
Regjistrohuni në faqen e Drejtorisë së Mjedisit në Komunën tuaj për të kuptuar rreth fondeve të
tyre në dispozicion, si dhe vazhdimisht njoftoni komunën për nismat e juaja mjedisore.
Qeveria e vendit
Kontrolloni faqen e internetit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për të mësuar
rreth granteve dhe fondeve që ofrojnë për çështjet mjedisore. Siç u përmend, shumica e këtyre
mundësive do të vijnë nëpërmjet këshillit komunal - ata mund të jenë të përfshirë drejtpërsëdrejti
në ndarjen e granteve.
Mediet lokale
Mundësitë e financimit në përgjithësi reklamohen në media. Kontrolloni gazetat vazhdimisht.
Bizneset lokale
Ju mund të gjeni mbështetës të qëndrueshëm te bizneset lokale ose sponsorë që do të mbështesin
iniciativat tuaja mjedisore. Ju gjithashtu mund të synoni bizneset që ofrojnë produktin apo
shërbimin që ju po kërkoni dhe shikoni nëse ata do të jenë të interesuar të ju sigurojnë një
donacion ose të ju sponzorojnë.
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Lidhshmëria me programin mësimor
Aktivitetet e Klubit të Gjelbër janë pjesë e programit mësimor. Ato kanë ndërlidhje me kurrikulin
e fushave tjera mësimore:
yy Gjuhët dhe komunikimi;
yy Artet;
yy Matematika;
yy Shkencat e natyrës;
yy Shoqëria dhe mjedisi;
yy Shëndeti dhe mirëqenia;
yy Jeta dhe puna.
Ndërlidhja e aktiviteteve të Klubit të Gjelbër me programet mësimore mund të bëhet duke
përdorur në fletën e punës (shtojca #6) “Instrumenti për planifikim për zhvillimin e projekteve
mjedisore.”

Informimi dhe përfshirja e shkollës dhe
komunitetit në tërësi
Lidhjet Klub i Gjelbër-komunitet janë thelbësore në të nxënit lidhur me mjedisin. Është shumë me
rëndësi të krijohet një qasje e të mësuarit për mjedisin që vlerësohet nga shkolla dhe komuniteti,
si dhe është me rëndësi që idetë dhe interesat e shkollës dhe komunitetit të përfaqësohen aty.
Prandaj, duhet harmonizuar të gjitha aktivitetet mjedisore të shkollës në një program të njësuar
dhe të kapshëm të premtimeve apo zotimeve për të gjitha palët pjesëmarrëse të interesuara
duke përfshirë - mësimdhënësit, nxënësit, prindërit, komunitetin dhe partnerët e jashtëm përmes
Marrëveshjes për Mjedisin për Klubin e Gjelbër.
Fillimisht, ju duhet të mendoni mirë dhe të diskutoni se çfarë do të jetë qëllimi dhe për çfarë do
të shërbejë marrëveshja. Anëtarët e Klubit të Gjelbër dhe partnerët tjerë duhet ta kenë të qartë
konceptin e Marrëveshjes për Mjedisin dhe vetëm atëherë t’i bindni të tjerët që është ide e mirë.
Marrëveshja për Mjedisin është një dokument i shkurtër publik që paraqet vizionin e Klubeve të
Gjelbra për mjedisin dhe qëndrueshmërinë në përgjithësi, dhe pajtueshmërinë e këtyre klubeve
me partnerët kryesorë për veprime të caktuara.
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Marrëveshja për Mjedisin mund të përdoret për shumë gjëra. Është me rëndësi të vendoset
saktësisht se për çfarë do ta përdorë Klubi juaj i Gjelbër një marrëveshje të tillë dhe ta përcaktoni
fokusin e marrëveshjes në përputhje me të. Fokusi mund të varet nga vlerësimi që i bëni
dispozitave ekzistuese të të nxënit për mjedisin në shkollën tuaj, dhe zhvillimit të deritanishëm
të këtij aspekti. Marrëveshja mund të shpërndahet përmes formave të ndryshme:
yy Si fletëpalosje;
yy Në formë afisheje (poster) që vendoset në klasë, në zyrën e mësimdhënësve dhe në
korridore;
yy Si pjesë e faqes së internetit të shkollës.
Hartimi i marrëveshjeve është proces kolektiv. Varësisht nga mënyra e përdorimit të marrëveshjes,
përbërja e ekipit për hartimin e kësaj marrëveshjeje mund të ndryshojë. Klubet e Gjelbra duhet të
sigurojnë përfshirjen e drejtpërdrejtë të përfaqësuesve të ndryshëm si: stafin e shkollës, nxënësit,
prindërit, OJQ-të, komunën, ministritë etj. Por, nxënësit gjithmonë duhet të kenë rol qendror
në procesin e hartimit të marrëveshjes, sepse ata në fund të fundit do të jenë përfituesit e saj
kryesorë.
Formën e Marrëveshjes së Mjedisit për Klubin e Gjelbër e gjeni të bashkangjitur në fund të
doracakut (shtojca #7).
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Sistemi i riciklimit
Grumbullimi i mbeturinave krijon një mjedis më të pastër, ndërsa riciklimi i tyre ndihmon planetin
tonë, mbron burimet e pasuritë natyrore që të mos shterren kurrë. RIPËRDORIMI, REDUKTIMI,
RICIKLIMI janë 3 fjalët më të rëndësishme që ndihmojnë natyrën dhe mjedisin ku jetojmë, ndryshe
të quajtura 3R. Riciklimi bëhet i mundur falë ndihmës tonë, sepse ne jemi ata që fillimisht duhet
të diferencojmë mbeturinat që i krijojmë. Për të bërë një grumbullim të diferencuar sa më efektiv,
është e rëndësishme të njohim cilat janë materialet e riciklueshme dhe si duhet t’i ndajmë ato.
Diferencimi i mbeturinave është shumë efikas. Ndihmon në mbrojtjen e mjedisit dhe në kursimin
e burimeve natyrore. Më poshtë sjellim disa shembuj që tregojnë rëndësinë e diferencimit.
Bisedoni me anëtarët e Klubit të Gjelbër për të dhënat e mëposhtme.

Diferenco plastikën1
Me rikuperimin e 1.000 tonelatave plastikë (më saktë, sasia e plastikës së prodhuar nga një qytet
i vogël) përfitohet kursimi i 3.500 tonelatave naftë, d.m.th. ekuivalente e energjisë së përdorur
nga 20.000 frigoriferë në një vit.

Diferenco letrën
Për të prodhuar një tonelatë letër të parë (virgjër) nevojiten 15 pemë, 440.000 litra ujë e 7.600
kwh energji elektrike. Ndërsa, për prodhimin e një tonelate letër të ricikluar mjaftojnë 1.800 litra
ujë dhe 2.700 kwh energji elektrike.

Diferenco qelqin
Në prodhimtarinë e qelqit “të ri”, për çdo 10% mbeturina qelqi të futura në furra përfitohet një
kursim prej 2,55% energji, ekuivalenti i më tepër se 130 litra naftë të kursyer për çdo tonelatë
qelq të ricikluar, pra të përdorur më parë. Mendohet se industria e qelqit, falë grumbullimit të
diferencuar, regjistron çdo vit një kursim energjetik baras me 400.000 tonelata naftë.

Diferenco mbeturinat bimore
Mbeturinat që vijnë nga kujdesi i hapësirave të gjelbëruara e kopshtet (gjethet, bari, mbetje të
luleve, rrënje, krasitjet) përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të mbeturinave të prodhuara dhe
janë thelbësore për procesin industrial. Janë të mjaftueshme 10 tonelata nga këto mbeturina për
të fertilizuar një hektar toke.

1 http://www.mjedis.tv/Diferencimi-Mbeturinave.html
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Ndarja e mbeturinave në shkollën tuaj
Mendoni për të filluar me ndarjen e mbeturinave edhe në shkollën tuaj. Fillimisht anëtarët e
Klubit të Gjelbër do të fokusohen në auditimin e mbeturinave të riciklueshme në shkollë. Kjo i
ndihmon Klubit të Gjelbër që të shqyrtojnë kategoritë e ndryshme të mbeturinave të shkollës
dhe të marrin parasysh mënyrën e monitorimit të vëllimit të tyre. Regjistrimi dhe analizimi i të
dhënave të mbeturinave do t’ju ndihmojë të krijoni një plan veprimi për Klubet e Gjelbra për të
ndihmuar në zvogëlimin e mbeturinave dhe riciklimin e tyre.

Hapat për realizimin e auditimit të mbeturinave të riciklueshme i gjeni në dokumentin “Auditimi
i mbeturinave të riciklueshme nga Klubi i Gjelbër”, të bashkangjitur në fund të doracakut
(shtojca #8).

Organizimi i sistemit të riciklimit në shkollën tuaj
Mbeturinat nga plastika po shkatërrojnë shumë zona rurale të Kosovës. Djegiet e mbeturinave të
plastikës nëpër zonat urbane krijojnë gazra helmuese.
Basic Education Program i USAID-it është duke ofruar shtypës të shisheve dhe kontejnerë
mbledhës që t’u mundësojë shkollave të instalojnë një sistem riciklimi. Kjo do të zvogëlojë sasinë
e mbeturinave që dërgohen në deponi dhe do të reduktojë numrin e mbeturinave plastike që i
gjejmë të hedhura nëpër natyrë. Duke përdorur këtë pajisje, mbeturinat reduktohen dhe shkollat
mund të riciklojnë shishet e plastikës që më pas mblidhen nga kompanitë ricikluese. Ndërsa më
e rëndësishmja është se shkollat do të ndihmojnë të ngrisin vetëdijen për çështjet mjedisore dhe
të krijojnë shprehi të mira të kujdesit ndaj mjedisit.
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Si funksionon sistemi i riciklimit?
1. Fillimisht nxënësit mbledhin shishet e plastikës në shkollë, si dhe i sjellin nga shtëpitë e tyre dhe
nga qyteti. Shishet vendosen në kontejnerët mbledhës në hapësirën e përcaktuar në shkollë.
2. Shishet shtypen nga nxënësit vullnetarë duke përdorur pajisjen shtypëse të shisheve. Është një
pajisje e thjeshtë, e lehtë për t’u përdorur dhe mund të vendoset në mur ose në tabelë.
3. Duke përdorur pajisjen për shtypjen e shisheve, shishet PET shtypen prej 70-80% nga madhësia e tyre
origjinale.
4. Kur shishet të jenë shtypur, ato vendosen në thasë dhe ruhen. Kur një numër i madh i thasëve
të jetë mbledhur, atëherë kompanitë ricikluese mbledhin thasët dhe paguajnë një shumë për
shkollat që kanë mbledhur shishet.
Fletushkën për funksionimin e sistemit të riciklimit dhe përdorimin e shtypësit të shisheve e gjeni
në fund të doracakut (shtojca #9).
Nxënësit duhet të mësojnë se riciklimi është një mundësi për biznes. Riciklimi ofron biznese të reja
dhe mundësi për punësim në vende “të gjelbra” të punës. Punë të reja janë duke u hapur për
shkak të riciklimit të plastikës, dhe universitetet janë duke ofruar programe edukative për të
mbështetur nevojën për profesionistët të cilët kanë aftësi për të shndërruar produktet e ricikluara
të plastikës në produkte të dobishme.
Shumë shkolla e kanë krijuar sistemin e riciklimit, dhe tërë ky proces është ndjekur me entuziazëm
nga ana e nxënësve. Ata kanë themeluar Komitetin e riciklimit dhe janë përgjegjës për të gjithë
procesin. Nëpërmjet patrullave të përditshme ata mbledhin shishet nga klasat, i shtypin ato dhe
i vënë në qese të plastikës. Nxënësit sjellin shishe të plastikës nga shtëpitë e tyre dhe prindërit
iu ndihmojnë. Klubet e Gjelbra gjithashtu ndërmarrin veprim të drejtpërdrejtë në komunitetin e
tyre lokal për të pastruar mjedisin dhe për të promovuar ndërgjegjësimin mjedisor.
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Fondet e mbledhura nga kompania e riciklimit janë përdorur për zhvillimin e aktiviteteve dhe
projekteve mjedisore.

Filloni një Patrullë të Riciklimit!
Patrulla e Riciklimit siguron që shishet e plastikës të mblidhen, të vendosen në vendin e duhur,
pastaj të shtypen dhe të vendosen në koshin e grumbullimit ose thasë. Nëpërmjet kësaj, patrullat
gjithashtu kontrollojnë gjendjen e energjisë, ujit, mbeturinave, etj., brenda dhe jashtë shkollës.
Patrulla u jep nxënësve një mundësi për të praktikuar aftësitë e udhëheqjes duke u përfshirë dhe
duke marrë përgjegjësi për shkollën e tyre. Patrulla gjithashtu redukton sasinë e mbeturinave
plastike dhe rrit të ardhurat e shkollave në mënyrë që paratë të mund të përdoren për programet
shkollore. Dokumentin “Filloni një patrullë të riciklimit” e gjeni në fund të doracakut (shtojca #10).

Lista kontrolluese e shëtitjes nëpër klasa
Përdoreni këtë skemë për të mbajtur shënime mbi mundësitë e identifikimit dhe përmirësimit që
mund të zbuloni gjatë një shëtitjeje nëpër shkollën tuaj.
yy Ushtroni sigurinë gjatë shëtitjes nëpër shkollë.
yy Caktoni një vend adekuat për të ruajtur listat e kontrollit tuaj dhe furnizime të tjera.
yy Jepni çmime për klasat që shtypin më së shumti shishe të plastikës dhe vendosin ato në vendin
e duhur.
yy Jepni çmime për klasat më të pastra.
Dokumentin “Lista kontrolluese” e gjeni në fund të doracakut (shtojca #11).

Krijimi i Ueb faqeve dhe rrjeteve sociale
Me qëllim që aktivitetet e Klubeve të Gjelbra të zgjerohen dhe të përkrahen nga komuniteti i gjerë,
dhe të rritet rrjeti i bashkëpunimit, shkollat mund t’i promovojnë materialet e tyre (video filmat,
posterët, fletëpalosjet, dhe në përgjithësi projektet tjera në fushën e mjedisit) duke i vendosur në
Ueb faqet e tyre, dhe në këtë mënyrë të bëhen publike për opinionin e gjerë. Kësisoj, do të rritet
vetëdijesimi në mesin e qytetareve, me një qëllim të përbashkët për të krijuar një mjedis më të
pastër dhe më të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës.
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Nr.

Emri i shkollës

Komuna

Linku i Ueb-faqes

1

Tefik Çanga

Ferizaj

http://www.klubiigjelbert-tefikqanga.weebly.com

2

Gjergj Fishta

Prishtinë

http://klubiigjelber-gjergjfishta.weebly.com/

3

Shaban Shala

Podujevë

www.klubiigjelber-shabanshala.weebly.com

4

Gjon Serreçi

Ferizaj

www.klubiigjelber-gjonserreci.weebly.com

5

Isa Boletini

Rahovec

klubiigjelberisaboletini.weebly.com

6

Musa Hoti

Mitrovicë

http://klubiigjelber-musahoti.weebly.com/

7

Jeta e Re

Ferizaj

Sh.m.u “Jeta e re” Greme,Ferizaj - Ballina

8

Zekeria Rexha

Gjakovë

http://klubiigjelber-zekeriarexha.weebly.com

9

Emin Duraku

Prizren

http://klubigjelbert.weebly.com

10

Shkolla e Gjelbër

Prishtinë

http://klubiigjelbergreenschool.weebly.com
http://klubiigjelberegjelbergreenschool.weebly.com/

11

Emin Duraku

Shtime

http://klubigjelber-eminduraku.weebly.com/

12

SHMU II

Vushtrri

http://klubiigjelbertishmu2vushtrri.weebly.com

13

Hilmi Rakovica

Prishtinë

http://klubiigjelber-shfmuhilmirakovica.weebly.com

14

Elena Gjika

Prishtinë

http://klubiigjelber-elenagjika.weebly.com/

15

Shkëndija

Suharekë

http://klubiigjelber-shkendija-suhareke.weebly.com/

16

Asdreni

Pejë

http://klubiigjelber-asdreni.weebly.com/index.html

17

Ibrahim Rugova

Obiliq

http://klubiigjelber-ibrahimrugova.weebly.com/

18

Selami Hallaqi

Gjilan

http://klubiigjelber-selamihallaqi.weebly.com/

Lista e ueb-faqeve të Klubeve të Gjelbra

Vlerësimi i punës së Klubeve të Gjelbra
Mënyrat e vetëvlerësimit të Klubit të Gjelbër u mundësojnë drejtorëve të shkollave dhe
mësimdhënësve udhëheqës të Klubit të Gjelbër ta përcjellin progresin në mënyrë sistematike
për zhvillimin e edukimit mbi mjedisin në shkollën e tyre. Këto mënyra u ndihmojnë drejtorëve
të shkollave të kenë një qasje më gjithëpërfshirëse dhe më të integruar në lidhje me Klubin
e Gjelbër, gjë që i ndërlidhë komponentët e mjedisit në kurrikulë, mjedisin në komunitetin e
shkollës dhe mjedisin në komunitetin e gjerë jashtë shkollës.
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Drejtorët e shkollave dhe udhëheqësit e Klubit të Gjelbër mund t’i përdorin këto mënyra për
ta vlerësuar zbatimin dhe progresin përmes plotësimit të tabelës në mënyrë individuale dhe
pastaj ta krahasojnë si grup në mënyrë që të pajtohen se në cilën fazë të zhvillimit është shkolla
dhe të pajtohen për hapat e ardhshëm. Këto mënyra mund të përdoren edhe për t’i identifikuar
fushat në të cilat mësimdhënësit udhëheqës të Klubit të Gjelbër kanë nevojë për zhvillim të
vazhdueshëm profesional. Në cilëndo mënyrë që përdoren, ato duhet të rishikohen kohë pas
kohe që të mundësojnë monitorimin e progresit dhe identifikimin e veprimeve të ardhshme.
Drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit udhëheqës të Klubit të Gjelbër identifikojnë nivelin në
të cilin mendojnë se gjendet shkolla e tyre sa i përket praktikës në lidhje me dëshmitë e siguruara
për secilën nga fushat e zhvillimit: udhëheqja, burimet dhe menaxhimi i tyre, mësimdhënia dhe
të nxënit, zhvillimi i personelit, monitorimi dhe vlerësimi, përfshirja e prindërve dhe komunitetit.
Progresi i shkollës i shprehur në katër faza të paraqitura në arsyetim: ‘fare i paktë’, ‘në zhvillim e
sipër’, ‘i suksesshëm’ dhe ‘i avancuar’, mund të rishikohet në mënyrë sistematike.
Instrumentin për vlerësim të Klubit të Gjelbër e gjeni të bashkangjitur në fund të doracakut
(shtojca #12).

Mësimdhënësit punojnë bashkë me nxënësit dhe drejtorin e shkollës në vlerësimin e
Klubit të Gjelbër të shkollës tyre.

Përfundimi dhe rezultati
Pas punës me këtë doracak, pritet që mësimdhënësit do të dinë, mund ta themelojnë
dhe udhëheqin Klubin e Gjelbër të shkollës. Në vazhdim është paraqitur lista me detyrat
e mësimdhënësve / një listë kontrolli e cila mund t’u ndihmojë atyre që të jenë më efikas në
kryerjen e detyrave të lidhura me Klubin e Gjelbër:
1. Themelimi i Klubit të Gjelbër;
2. Identifikimi dhe renditja sipas përparësisë e problemeve mjedisore me të cilat ballafaqohet
shkolla. Vlerësimi i gjendjes përmes auditimit të mjedisit shkollor, duke bërë regjistrimin dhe
analizimin e gjendjes mjedisore brenda dhe jashtë shkollës;
3. Krijimi i planit të veprimit (në bazë të gjetjeve në pikën paraprake). Fokusohuni në zgjidhjen e
NJË çështjeje mjedisore. Pajtohuni me grupin për çështjen që mendoni se është prioritare dhe
ka nevojë të menjëhershme për t’u vendosur në planin e veprimit;
4. Përshkrimi i shkurtër i projektit. Renditja e aktiviteteve sipas radhës për ta zgjidhur
çështjen;
5. Duke përdorur formularin “Plani i Punës” zhvillohet plani i punës për projektin e përzgjedhur
dhe aktivitetet e identifikuara;
6. Vlerësimi i punës në baza mujore duke përcjellë hapat në Planin e Punës. Në këtë mënyrë do të
vlerësoni se në cilën fazë të zhvillimit jeni dhe të pajtoheni për hapat e ardhshëm;
7. Krijimi i qasjes për të mësuarit mbi mjedisin që vlerësohet nga shkolla dhe komuniteti. Në
këtë rast, lidhjet Klub i Gjelbër-komunitet janë thelbësore në të nxënit lidhur me mjedisin, si
dhe është me rëndësi që idetë dhe interesat e shkollës dhe komunitetit të përfaqësohen aty.
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Harmonizohen të gjitha aktivitetet e shkollës që kanë të bëjnë me mjedisin drejt një programi
të njësuar dhe të kapshëm të premtimeve apo zotimeve për të gjitha palët pjesëmarrëse
të interesuara duke përfshirë mësimdhënësit, nxënësit, prindërit, komunitetin, partnerët e
jashtëm përmes Marrëveshjes për Mjedisin për Klubin e Gjelbër.
8. Funksionalizimi i sistemit të riciklimit. Ndarja e mbeturinave në shkollën tuaj. Fillimisht
fokusohuni në auditimin e mbeturinave të riciklueshme në shkollë. Kjo ndihmon në shqyrtimin
e kategorive të ndryshme të mbeturinave të shkollës dhe në monitorimin e vëllimit të tyre.
9. Regjistrimi dhe analizimi i të dhënave të mbeturinave do ju mundësojë të krijoni një plan veprimi
për Klubet e Gjelbra për të ndihmuar në zvogëlimin e mbeturinave dhe riciklimin e tyre.
10. Fillimi i Patrullave të Riciklimit!
11. Vlerësimi i punës së Klubeve të Gjelbra

Mënyrat e vetëvlerësimit të Klubit të Gjelbër u mundësojnë drejtorëve të shkollave
dhe mësimdhënësve udhëheqës të Klubit të Gjelbër ta përcjellin progresin në mënyrë
sistematike për zhvillimin e edukimit mbi mjedisin në shkollën e tyre. Këto mënyra
u ndihmojnë drejtorëve të shkollave të kenë një qasje më gjithëpërfshirëse dhe më
të integruar në lidhje me Klubin e Gjelbër, gjë që i ndërlidhë komponentët e mjedisit
në kurrikulë, mjedisin në komunitetin e shkollës dhe mjedisin në komunitetin e gjerë
jashtë shkollës.

Riciklimi i letrës përmes artit
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Shtojcat
Shtojca 1
Ndryshimet pozitive dhe qasjet e reja
Klubi i Gjelbër
Renditni sfidat globale që
lidhen me mjedisin:

Cilat janë sfidat më të mëdha sa i
përket mjedisit në Kosovë?

Duke u bazuar në përvojën tuaj, si
mundet drejtimi i procesit mësimor
ta promovojë të nxënit më praktik?

Çfarë mundësish u ofrohen
nxënësve që të jenë aktivë në
çështjet mjedisore?

Si mundet Klubi i Gjelbër ta
zgjerojë edukimin mbi mjedisin?

Çfarë shkathtësish nxënësit
zhvillojnë si rezultat i pjesëmarrjes
së tyre në Klubin e Gjelbër?

Si mundet Klubi i Gjelbër
t’i mbështesë nxënësit në
përfitimin e njohurive dhe
aftësive praktike dhe të duhura
për tregun e punës?

Cila është rëndësia e ndërtimit të
partneritetit shkollë-komunitet?

A mendoni se mund të filloni me
qasjet e reja - Klubin e Gjelbër edhe
në shkollën tuaj?

Shtojca 2
Auditimi i sigurisë së mjedisit shkollor

Qëllimi:
yy Ofrimi i ndihmës Klubeve të Gjelbra që të auditojnë mjedisin e shkollës sa i përket sigurisë;
yy Regjistrimi dhe analizimi i çështjeve rreth sigurisë;
yy Krijimi i një plani të veprimit për Klubet e Gjelbra për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë
së mjedisit shkollor;
yy Zhvillimi i shkathtësive të nxënësve për menaxhim, punë ekipore, komunikim dhe
ndërmarrësi.
Materialet e nevojshme:
yy Fleta e të dhënave për Auditimin e Sigurisë së Mjedisit Shkollor (ASMS);
yy Tabela e shënimeve për të vendosur fletën e të dhënave;
yy Kamerat digjitale;
yy Telefonat mobilë të nxënësve.
Përgatitjet:
1. Zhvillimi i një plani për zbatimin e ASMS-së;
2. Krijimi i një grupi punues, caktimi i roleve dhe ndarja e detyrave;
3. Identifikimi i një dite tipike të shkollës në të cilën do të auditohet hapësira e shkollës dhe do të
informohen të gjithë mësimdhënësit dhe të tjerët se do të zhvillohet auditimi;
4. T’i kërkohet menaxherit/menaxherit të shkollës që të sigurojnë një hartë të objekteve dhe
hapësirës shkollore, përfshirë hapësira ku nuk zhvillohet mësim, siç janë zyrat e mësimdhënësve,
zyrat e shkollës dhe hapësirat për lojëra (zhvillojeni hartën ose modelin tuaj, nëse një hartë e
tillë nuk është në dispozicion).
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Auditimi:
1. Sigurohuni që anëtarët e Klubit të Gjelbër të jenë të pranishëm për këtë aktivitet dhe janë të
përgatitur me tabela për shënime, harta shkollore dhe materiale të të shkruarit;
2. Ndani anëtarët e Klubit të Gjelbër në grupe të vogla ose në çifte. Sigurohuni që secili grup apo
çift ta ketë të qartë se çka do të bëjnë. Jepini secilit grupi ose çifti një hapësirë të shkollës, si
brenda ashtu edhe jashtë ndërtesave, për të cilën do të jenë përgjegjës;
3. Pajtohuni mbi drejtimin që duhet ndjekur;
4. Shpërndajuni nxënësve kamera digjitale, nëse është e mundur, ose kërkojuni atyre që
të përdorin telefonat e tyre mobilë, nëse janë të pajisur me kamera, dhe me pajisje për të
shkarkuar fotografi – përmes kabllos, kartave memorizuese, ose Bluetooth /Infra Red. Secili
grup ose çift mund të përzgjedhë fotografi të fushave të rëndësishme me interes, të cilat do të
shtoheshin në bankën e tyre të të dhënave;
5. Pasi çiftet ose grupet të kenë përfunduar anketat e tyre, mblidhni të gjitha fletët e të dhënave
dhe tabelat e bardha të shënimeve, dhe vendosni ato në një vend të sigurt. Sigurohuni që
të gjitha kamerat digjitale të jenë mbledhura dhe fotografitë të jenë shkarkuar dhe ruajtur
menjëherë, në mënyrë që të shmanget mundësia që ato të fshihen nga ndonjë përdorues
tjetër. Kërkojuni nxënësve të cilët kanë përdorur telefonat e tyre mobilë për të fotografuar
që t’i shkarkojnë fotografitë, dhe t’i ruajnë ato në një disk memorizues të ose t’ia dërgojnë
ato me e-mail mësimdhënësit përgjegjës për Klubin e Gjelbër, në mënyrë që ato të mos
humbasin.

Aktivitetet pasuese:
1. Pajtohuni mbi një orar për t’u takuar dhe analizuar të dhënat. Kjo do të kërkojë kohë dhe duhet
të bëhet me kujdes. Të dhënat duhet të ruhen në një tabelë Excel ose në ndonjë format tjetër.
Nxënësit mund të përdorin funksionin për llogaritje në telefonat e tyre mobilë për analizimin e
të dhënave. Fotografitë duhet të kontrollohen për cilësinë e tyre dhe të emërtohen, në mënyrë
që të shpjegohet se çfarë tregojnë. Krijo një hartë kryesore të objekteve shkollore dhe oborrit
të shkollës, për të identifikuar rreziqet.
2. Diskutoni gjetjet në Klubin e Gjelbër dhe arrini pajtim mbi atë se:
yy Çfarë faktesh kyçe tregojnë të dhënat;
yy Çfarë veprimesh dhe rekomandimesh kyçe kërkojnë të dhënat tani për tani;
yy Si të paraqiten të dhënat dhe fotografitë;
yy Më kë duhet të ndahen të dhënat dhe fotografitë;
yy Një listë afatesh për kryerjen e disa veprimeve që mund të jenë pjesë e një Plani Veprimi
të Klubit të Gjelbër ose një Marrëveshjeje Mjedisore të Klubit të Gjelbër (së bashku me
këshillin e shkollës dhe komunitetin/bizneset).
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Auditimi i Sigurisë së Mjedisit Shkollor
Emri i shkollës
Emri i mbledhësve të të dhënave
Data
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A janë të gjitha shkallët në shkollë të sigurta?
A kanë të gjitha shkallët parmakë (kangjella)?
A janë shkallët të ndriçuara?
A janë çelësat dhe kontrolluesit elektrikë të vendosur si duhet dhe të sigurt?
A ekziston një sistem qendror i alarmit kundër zjarrit?
A janë të informuar nxënësit se çfarë të bëjnë në rast të
yy zjarrit?
yy tërmetit?
7. A ka shenja për dalje emergjente
yy në klasa?
yy në korridore?
yy drejt dyerve kryesore dalëse?
8. A kanë biseduar nxënësit me zjarrfikës dhe policë në lidhje me sigurinë?
9. A është shkolla pa mbishkrime, plehra e mbeturina të tjera?
10. A është oborri i shkollës i rrethuar?
11. A ka ndonjë pemë ose shkurre helmuese brenda hapësirës së shkollës?
12. A kanë qasje nxënësit në të?
13. A ka ndonjë:
yy copë betoni të thyer e të dukshme?
yy trotuar të prishur?
yy dyer të prishura?
yy dritare ose qelq të thyer?
14. A ka ndonjë stol të thyer?
15. A ka ndonjë teh të mprehtë ku nxënësit mund të lëndohen?
16. A ka ndonjë copë çeliku apo druri të dalë prej sipërfaqes normale?
17. A ka sipërfaqe që do të ishin të rrezikshme në mot të lagësht apo të akullt?
18. A ka shenja paralajmëruese të rreziqeve?
19. A janë zonat e rrezikshme të shënjuara me shirita ose ngjyrë për të cilën duhet të informohen
nxënësit?
20. A janë të ndara hapësirat për nxënës nga ato të trafikut?
21. A ka një zonë të sigurt ku nxënësit mund të zbresin nga autobusi i shkollës?
22. A ekziston një rrugë e sigurt kalimi jashtë shkollës?
23. A ka ndriçim rrugor pranë hyrjes së shkollës?
24. A ka shenja për zvogëlimin e shpejtësisë në afërsi të shkollës?
25. A ka shenja të cilat tregojnë afërsinë e shkollës?
Në një hartë të hapësirës së shkollës tregoni çfarëdo rreziku që kërkon vëmendje të menjëhershme!
Gjërat me të cilat jemi të kënaqur:
Gjërat në lidhje me të cilat duhet të ndërmarrim veprime:
Gjërat që do t’i vendosim në Planin tonë të Veprimit të Klubit të Gjelbër:
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Shtojca 3
Përshkrimi i projektit

Aktivitetet e projektit
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Shtojca 4
Plani i Punës
Qëllimi: Krijimi i një“skenari”për përpjekjet tuaja për përmirësim dhe mbështetje në implementim.
Udhëzime:
1. Duke përdorur këtë formular si shabllon, zhvilloni një plan pune për çdo qëllim të identifikuar
gjatë Auditimit të Sigurisë së Mjedisit Shkollor. Modifikoni këtë formular sipas nevojës, që t’ia
përshtatni kontekstit tuaj të veçantë.
2. Shpërndani kopje të secilit plan të punës anëtarëve të bashkëpunimit.
3. Mbani kopje të përshtatshme për të sjellë në mbledhje që ta shqyrtoni dhe përditësoni
rregullisht. Gjithashtu mund të vendosni të zhvilloni plane të reja të punës për fazat e reja të
përpjekjeve tuaja për reformë.

Hapat e
veprimeve Përgjegjësitë
Çfarë do të Kush do ta bëjë?
bëhet?

Hapi 1:

Hapi 2:

Burimet
Korniza
Burimet në dispozicion
kohore
Burimet e nevojshme
Kur?
(financiare, njerëzore,
(dita/muaji)
politike dhe të tjera)

Pengesat e
mundshme:
Cilët individë ose
organizata mund të
rezistojnë?
Si?

A.

A.

B.

B.

A.

A.

B.

B.

A.

A.

B.

B.

A.

A.

B.

B.

Plani i
komunikimit
Kush është i
përfshirë?
Çfarë
metodash?
Sa shpesh?

Hapi 3:

Hapi 4:

Dëshmitë e suksesit (Si do ta dini se po arrini përparim? Cilat janë standardet tuaja minimale?)
Procesi i vlerësimit (Si do ta përcaktoni se qëllimet tuaja janë arritur? Cilat janë masat tuaja matëse?
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Shtojca 5
Vlerësimi i Progresit
SHTATOR 2014

TETOR 2014

NËNTOR 2014

DHJETOR 2014

JANAR 2015

SHKURT 2015

MARS 2015

PRILL 2015

MAJ 2015

Shtojca 6
Instrument planifikues për zhvillimin e projekteve mjedisore

Emri i aktivitetit:

Qëllimi i aktivitetit:

Ndërlidhja me lëndët shkollore:

Si ndërlidhet ky aktivitet me të
mësuarit ekzistues mbi këtë çështje:
Pse ky aktivitet është me
rëndësi për shkollën tonë:

Përmes këtij aktiviteti nxënësit do
të mësojnë që të:
Si mund të zgjerohet ky aktivitet në
të ardhmen:
Sfidat E MËDHA me të cilat do të
përballemi që ta jetësojmë këtë
aktivitet:

Njerëzit të cilëve mund t’u
kërkojmë të na ndihmojnë në
këtë aktivitet:
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Shtojca 7
Marrëveshja Mjedisore për Klubet e Gjelbra
Çfarë është Marrëveshja për Mjedisin dhe kujt i shërben?
Marrëveshja për Mjedisin është një dokument i shkurtër publik që paraqet vizionin e Klubeve të
Gjelbra për mjedisin dhe qëndrueshmërinë në përgjithësi, përmes së cilit arrihet pajtueshmëri
me partnerët kryesorë për veprime të caktuara.
Synimi kryesor është theksimi i rëndësisë së Klubeve të Gjelbra duke harmonizuar të gjitha
aktivitetet e shkollës që kanë të bëjnë me mjedisin drejt një programi të njësuar dhe të kapshëm
te premtimeve apo zotimeve.
Marrëveshjet për Mjedisin kanë rëndësi për të gjitha palët pjesëmarrëse/të interesuara duke
përfshirë - mësimdhënësit, nxënësit, prindërit, komunitetin dhe partnerët e jashtëm:
yy Për nxënësit: Marrëveshja shërben si garanci për të drejtën që kanë nxënësit për të pasur një
program mjedisor për begatimin e aktiviteteve, të ofruar nga shkolla, duke i vetëdijesuar ata
për atë që mund të presin dhe kur.
yy Për mësimdhënësit: Marrëveshja e shton rëndësinë e lëndës që jep secili dhe i ndihmon ata të
marrin mbështetje si brenda shkollës ashtu edhe jashtë saj.
yy Për jo mësimdhënës, prindërit, komunitetin, partnerët e jashtëm- ofron informata lidhur me
natyrën e Klubeve të Gjelbra dhe si munden ata të kontribuojnë.
yy Për të gjitha palët pjesëmarrëse/të interesuara, ofron mundësi që të përfshihen në Klubet e
Gjelbra.
Si duket Marrëveshja për Mjedisin?
Zakonisht Marrëveshja për Mjedisin është dokument i shkurtër – ndoshta jo më shumë se dy faqe
A4. Në thelb të saj qëndron qasja e Klubeve të Gjelbra ndaj çështjeve të mjedisit, ku përfshihen:
yy vlerat e programit mësimor për mjedisin,
yy mënyrat se si do të mbahen këto aktivitete, dhe
yy zotimet dhe premtimet e partnerëve për të ndërmarrë veprime të ndryshme.
Marrëveshja është e shkruar në gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme, me pika dhe figura, dhe jo me
tekst të gjatë. Në shikim duhet të jetë tërheqëse, e ilustruar, dhe e shkruar për të shpjeguar se
çfarë përfshin të mësuarit për mjedisin në kuadër të Klubeve të Gjelbra, shkollës dhe komunitetit.
Ajo mund të shpërndahet përmes formave të ndryshme:
yy Si fletëpalosje;
yy Në formë afisheje (poster) që vendoset në klasë, në zyrën e mësimdhënësve dhe në
korridore;
yy Si pjesë e faqes së internetit të shkollës.
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Si shkruhen dhe publikohen Marrëveshjet për Mjedisin?
Hartimi i Marrëveshjeve është proces kolektiv. Kryesorja është të krijohet një qasje e të mësuarit
për mjedisin që vlerësohet nga shkolla dhe komuniteti, si dhe është me rëndësi që idetë dhe
interesat e shkollës dhe komunitetit të përfaqësohen aty.
Varësisht nga mënyra e përdorimit të marrëveshjes, përbërja e ekipit për hartimin e kësaj
marrëveshjeje mund të ndryshojë. Klubet e Gjelbra duhet të sigurojnë përfshirjen e drejtpërdrejtë
të përfaqësuesve të ndryshëm si: stafin e shkollës, nxënësit, prindërit, OJQ-të, komunën, ministritë
etj. Më e rëndësishmja është që nxënësit gjithmonë duhet të kenë rol qendror në procesin e
hartimit të marrëveshjes, sepse ata në fund të fundit do të jenë përfituesit e saj kryesorë.
Procesi i Marrëveshjes për mjedisin:
yy karakterizohet nga konsultimet dhe negociatat;
yy është po aq i rëndësishëm sa vetë dokumenti që ka si rezultat;
yy merr kohë për t’u bërë mirë;
yy duhet të rishikohet periodikisht, por jo domosdoshmërisht çdo vit;
Ideja e Marrëveshjes për Mjedisin është fakti që ajo është për përdorim publik. Marrëveshja për
Mjedisin duhet të jetë relevante për çdo palë që ka lidhje me shkollën dhe Klubet e Gjelbra dhe
nuk duhet të humbasë nëpër raftet e zyrave të shkollës.
Shkollat e ndryshme i bëjnë publike Marrëveshjet e tyre në forma të ndryshme:
yy gjatë mbledhjeve të bordit të shkollës,
yy përmes faqes së internetit të shkollës,
yy në broshurat mbi aktivitetet e përmuajshme shkollore, apo
yy gjatë ditëve të hapura të shkollës apo takimeve me prindër.
Disa shkolla mund ta bëjnë publike Marrëveshjen për Mjedisin gjatë ngjarjeve publike si p.sh.
në organizime apo festime të ndryshme ku ka të ftuar nga jeta publike, shoqërore dhe politike e
qytetit apo vendit.
Çfarë ndodh më pas?
Marrëveshjet për Mjedisin janë dokumente pune. Procesi nuk përfundon me hartimin dhe
përhapjen e tyre. Mënyra e përdorimit të tyre është po aq e rëndësishme sa edhe prodhimi i tyre.
Pas publikimit, Marrëveshja për Mjedisin mund të përdoret në shumë mënyra, si p.sh:
yy Koordinimi i veprimeve për çështjet që kanë rëndësi në nivel lokal;
yy Përfshirja e partnerëve të ndryshëm për të punuar së bashku në projekte të ndryshme;
yy Dakordimi i veprimeve nga Klubi i Gjelbër i shkollës.
Nëse tani jeni të gatshëm për të filluar hartimin e Marrëveshjes për Mjedisin, atëherë ndiqni
gjashtë hapat si në vijim. Kjo ju ndihmon për t’u siguruar që mund të hartoni një dokument të
mrekullueshëm që ju bën krenarë.
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Si shkruhet Marrëveshja për Mjedisin
Hapi 1: Mendojeni idenë
Ideja e një Marrëveshjeje për Mjedisin është relativisht e re për Klubin e Gjelbër. Fillimisht ju
duhet të mendoni mirë dhe të diskutoni se cili do të jetë qëllimi dhe për çfarë do të shërbejë
marrëveshja. Anëtarët e Klubit të Gjelbër dhe partnerët tjerë duhet ta kenë të qartë konceptin e
Marrëveshjes për Mjedisin dhe vetëm atëherë mund t’i bindni të tjerët që është ide e mirë.
Pyetjet për t’u menduar:
yy Çfarë mendoni se mund të jenë përparësitë e Klubit tuaj të Gjelbër duke pasur një
Marrëveshje për Mjedisin?
yy Nëse do t’ju kërkohej ta shpjegonit me një fjali se çfarë është Marrëveshja për Mjedisin, si
do ta përshkruanit? Si do t’ua shpjegonit:
a) nxënësve,
b) mësimdhënësve,
c) prindërve?
Diskutimet tuaja:
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Hapi 2: Kush mund ta përkrahë Klubin e Gjelbër për të shkruar Marrëveshjen për Mjedisin?
Hartimi i një Marrëveshjeje për Mjedisin është diçka që mbase mund ta bëni vetë brenda pesë
minutave – por nuk është kjo ideja! Ajo funksionon vetëm nëse është përpjekje e përbashkët e
të gjithë partnerëve.
Prandaj është me rëndësi që të siguroni përkrahje – duke filluar me drejtorin e shkollës. Kur ta keni
siguruar mbështetjen e udhëheqësisë së shkollës, mund të mendoni që t’ia prezantoni idenë tuaj
grupeve të tjera si mësimdhënësve, prindërve dhe grupeve tjera ose organizatave të ndryshme.
Klubi i Gjelbër duhet ta mendojë idenë për përfshirjen e njerëzve tjerë dhe kontributin e tyre. Pas
kësaj, mund të mblidhni një ekip të vogël njerëzish të interesuar për të formuar një grup pune
për hartimin e Marrëveshjeje për Mjedisin.
Mendoni për pyetjet:
yy Kush duhet t’ju përkrahë në mënyrë që të arrini ta jetësoni idenë e Marrëveshjes për
Mjedisin?
yy Cilat grupe mendoni se duhen përfaqësuar në grupin tuaj të punës?
yy Si do t’i krijoni kontaktet me partnerët tuaj jashtë shkollës?
yy A do të duhej të keni një grup të posaçëm pune për hartimin e Marrëveshjes për
Mjedisin?
Diskutimet tuaja:
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Hapi 3: Filloni punën
Lidhjet Klub i Gjelbër-komunitet janë thelbësore në të nxënit lidhur me mjedisin. Ato u ofrojnë
Klubeve të Gjelbra çështjet kryesore të lidhura me jetën e përditshme që e lehtësojnë përfshirjen
e tyre në botën jashtë shkollës. Njëkohësisht, këto mund të bëhen edhe burime informacioni
përmes ligjëruesve që ftohen në shkollë, udhëtimeve apo vizitave të ndryshme, dhe organizimit
të aktiviteteve me komunitetin dhe partneritetet vendore.
Mendoni se çfarë partnerësh nga komuniteti mund të përfshini në procesin e hartimit të
Marrëveshjes tuaj Mjedisore!
Mendoni për pyetjet:
yy
yy
yy
yy

Kush nga partnerët tuaj aktualë të Klubit të Gjelbër mund të jenë të interesuar?
Si mund ta siguroni përfshirjen e tyre?
Kush mund të jenë partnerët tuaj të rinj?
Si mund t’u qaseni atyre?

Diskutimet tuaja:
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Hapi 4: Çfarë do të bëni me Marrëveshjen për Mjedisin
Marrëveshja për Mjedisin mund të përdoret për shumë gjëra. Është me rëndësi të vendoset
saktësisht se për çfarë do ta përdorë Klubi juaj i Gjelbër një marrëveshje të tillë dhe ta përcaktoni/
zgjidhni fokusin e marrëveshjes në përputhje me të. Fokusi mund të varet nga vlerësimi që i bëni
dispozitave ekzistuese të të nxënit për mjedisin në shkollën tuaj, dhe zhvillimit të deritanishëm
të këtij aspekti.
Mendoni për pyetjet:
yy
yy
yy
yy

Cili mund të jetë përdorimi më i vlefshëm i Marrëveshjes pasi ta keni shkruar?
Si mendoni ta vini në përdorim Marrëveshjen tuaj Mjedisore?
Cilat do të jenë pikësynimet kryesore të Marrëveshjes?
Si do ta vlerësoni suksesin e Marrëveshjes suaj Mjedisore?

Diskutimet tuaja:
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Hapi 5: Hartoni planin e veprimit
Punimi i Marrëveshjes për Mjedisin nuk është punë e lehtë - ajo merr kohë dhe përkushtim, dhe
njëkohësisht lypset përkrahje nga shumë njerëz të ndryshëm.
Që në fillimet e procesit të hartimit të saj, duhet të bëni një vlerësim realist të kohës dhe përkrahjes
që do t’ju duhet nga të tjerët.
Duhet të mendoni ku do ta gjeni kohën shtesë për të punuar në të, dhe njëkohësisht si do ta
siguroni mbështetjen e nevojshme administrative apo përkrahje të natyrave të tjera.
Me gjasë, do t’ju duhet të caktoni prioritetet e punës për Marrëveshjen për Mjedisin në krahasim
me aspektet e tjera të punës suaj, nëse doni t’i jepni vetes shanse realiste për sukses.
yy Çfarë mbështetje e nevojshme administrative apo përkrahje e natyrave të tjera ju nevojiten,
dhe si do t’i siguroni ato?
yy Si mundet drejtori i shkollës të ju mbështesë?
yy A e dini cili do të jetë fokusi kryesor?
yy Cilat janë elementet kryesore të dizajnit që i keni ndërmend?
yy Çfarë lloj formati apo formatesh mendoni se do të jenë më të përshtatshme për qëllimet
që keni në mendje?
yy A do të jetë një fletë A4 e thjeshtë, apo fletëpalosje, apo broshurë?
yy A mund të vendoset në internet, apo në një afishe të madhe?
yy Çfarë lloj ilustrimesh duhen?
yy Sikur të vendoset ndonjë logo e veçantë, a do t’ia shtonte vlerën ose a do të tërhiqte më
shumë vëmendje?
yy Pse mendoni se është i dobishëm përdorimi i Marrëveshjes për Mjedisin?
yy A mendoni se do të vijë koha për ta rishikuar? Nëse po, në çfarë forme mendoni se mund të
zhvillohet procesi i rishikimit?
yy Nëse mendoni se Marrëveshja mund të nevojitet të ndryshohet në të ardhmen, kur mund
të fillojë procesi i ‘rishikimit’?
yy Kush mendoni se do të përfitonte duke pasur një kopje të Marrëveshjes tuaj?
yy A keni menduar se si do ta bëni atë publike?
Hapi 6: Lista e gjërave për t’u bërë
Planifikimi i Marrëveshjes për Mjedisin
yy A e keni të qartë se për çfarë shërben Marrëveshja për Mjedisin?
yy A e keni siguruar mbështetjen e drejtorit të shkollës?
yy A është i gatshëm Klubi i Gjelbër ta menaxhojë procesin e hartimit të Marrëveshjes
Mjedisore?
yy A e dini cili do të jetë fokusi kryesor?
yy A e dini se si do të duket Marrëveshja juaj Mjedisore?
Mos harroni të përfshini:
yy Si punon Klubi i Gjelbër?
yy Kush është i përfshirë dhe kontaktet?
yy Pse Marrëveshja Mjedisore është e rëndësishme për shkollën?
yy Kush do t’i marrë përgjegjësitë për secilin veprim?
yy Cilat veprime jeni pajtuar t’i ndërmerrni?
yy Shënoni pikësynimet kryesore gjatë progresit tuaj.
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Shtojca 8
Auditimi i mbeturinave te riciklueshme nga Klubi i Gjelbër

Qëllimi:
yy Ofrimi i ndihmës Klubeve të Gjelbra që të shqyrtojnë kategoritë e mbeturinave në shkollë, dhe
mënyrën e monitorimit të vëllimit të tyre;
yy Regjistrimi dhe analizimi i të dhënave të mbeturinave;
yy Krijimi i një plani të veprimit për Klubet e Gjelbra për të ndihmuar në zvogëlimin e mbeturinave
dhe riciklimin e tyre.
Materialet e nevojshme:
yy Thasë të mbeturinave;
yy Qese të plastikës;
yy Mushama të plastikës;
yy Metër ose peshore;
yy Tabela e shënimeve për të vendosur fletën e të dhënave;
yy Dorëza për duar.
Përgatitjet:
yy Identifikimi i një dite tipike të shkollës në të cilën do të auditohen mbeturinat e krijuara dhe do
të informohen të gjithë mësimdhënësit dhe të tjerët se do të zhvillohet auditimi.
yy T’i kërkohet menaxherit/menaxheres së shkollës që të ruajë mbeturinat gjate një dite, përfshirë
ato në hapësira ku nuk zhvillohet mësim, siç janë zyrat e mësimdhënësve, zyrat e shkollës dhe
hapësirat për lojëra.
yy Sigurohuni që të gjitha mbeturinat nga ushqimi të mbahen veçmas.
Auditimi:
yy Sigurohuni që anëtarët e Klubit të Gjelbër të jenë të pranishëm për këtë aktivitet dhe janë të
përgatitur me doreza dhe rroba të përshtatshme;
yy Ndani anëtarët e Klubit të Gjelbër në grupe të vogla ose në çifte. Sigurohuni që secili grup apo
çift të kenë doreza dhe ta kenë të qartë se çka do të bëjnë. Jepini secilit grupi ose çifti qese dhe
mushama të plastikës për t’i zbrazur shportat;
yy Tregojuni anëtarëve të Klubit të Gjelbër që t’i ndajnë mbeturinat sipas kategorive dhe t’i
shënojnë në tabelë. Tregojuni anëtarëve që të kenë kujdes me objekte të mprehta;
yy Pasi t’i keni ndarë mbeturinat sipas kategorive, filloni me matjen e tyre. Të dhënat shënoni në
tabelë. Gjithashtu anëtarët e Klubit të Gjelbër duhet t’i shënojnë llojet e mbeturinave më të
zakonshme;
yy Pasi t’i keni matur mbeturinat, hidhni në vendin e zakonshëm.
Aktivitetet pasuese:
yy Klubi i Gjelbër tani duhet llogaritur totalin për ditë, javë dhe muaj për llojet e ndryshme të
mbeturinave duke i shumëzuar me totalin nga auditimi. Punoni edhe në gjetjen e përqindjes
për llojet e ndryshme të mbeturinave;
yy Krahasoni të dhënat e mbeturinave të grumbulluara nga hapësirat e ndryshme të shkollës për
të kuptuar pjesën me më shumë mbeturina;
yy Diskutoni gjetjet për të identifikuar llojet e ndryshme të mbeturinave, materialet e riciklueshme
dhe mbeturinat që mund t’i grumbulloni për riciklim;
yy Prezantoni informatat te drejtoria e shkollës;
yy Klubi i Gjelbër duhet t’i përdorë informatat për fillimin e riciklimit në shkollën tuaj.
71

72

Totali

Të tjera

Ushqim

Pëlhurë

Xham

Metal

Plastikë

Karton

Letër me ngjyrë

Letër e bardhë

Materiali

Totali i
materialeve

Hapësira e
shkollës

Letër e
bardhë

Totali për ditë - Kg

Letër me
ngjyrë
Karton

Totali për javë – Kg

Plastikë

Metal

100%

Mbeturina
nga ushqimi

Totali për muaj – Kg

Xham

Të tjera

%

Totali
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Shtojca 9

Si të fillojmë të shtypim shishet plastike
BEP/KEC po përkrahë Klubet e Gjelbra duke siguruar një shtypës për shishe dhe një kafaz, si dhe
duke ngritur sistemin e riciklimit në gjashtë shkolla. Duke përdorur këtë produkt, vëllimi i shisheve
plastike do të reduktohet deri në 70-80% të madhësisë së tyre fillestare. Përmes përdorimit të
kësaj pajisjeje, sasia e mbeturinave do të zvogëlohet dukshëm. Kjo u mundëson këtyre shkollave
që të kenë një rol në procesin e riciklimit përmes përgatitjes së shisheve plastike të riciklueshme,
të cilat do të grumbullohen nga kompanitë e riciklimit- ajo çka është më e rëndësishmja, shkollat
do të ndihmojnë në vetëdijesimin mbi mjedisin dhe në krijimin e shprehive të mira në mesin e
nxënësve.

73

KLUBET E GJELBRA: Udhëzime praktike për shkolla

Si të organizohet
sistemi i riciklimit në
shkollën tuaj?

yy Duke informuar tërë shkollën dhe
komunitetin;
yy Duke përfshirë tërë shkollën dhe komunitetin
në procesin e riciklimit;
yy Duke krijuar një Komision Riciklimi brenda
shkollës suaj – me 6 anëtarë të Klubit të Gjelbër
+ 6 vullnetarë me mandat me rotacion, çdo
katër muaj;
yy Duke organizuar ‘patrullime’ të përditshme në
shkollë;
yy Duke nxitur nxënësit të sjellin shishe plastike
nga shtëpia;
yy Duke promovuar sistemin e riciklimit të
shkollës në tërë qytetin tuaj;
yy Duke zhvilluar fushata për shtypjen e
shisheve.

Si mund të bëhet grumbullimi
i shisheve plastike në
shkollën tuaj?
yy Inkurajoni çdo nxënës që të hedhin
shishet e pastra të plastikës drejt në
kafaz!
yy Informoni komunitetin që të sjellë
shishe plastike në shkollë duke
organizuar fushata nëpër qytet!

yy Të vendoset në një vend ku kanë qasje nxënësit
dhe komuniteti!

Si të veprohet me
shtypësin e shisheve?

yy Preferohet që shtypësi të vendoset mbi një
mbajtëse, në mënyrë që të mund të lëvizet në
vende ku nevojitet më shumë.
yy Nëse shtypësi vendoset jashtë – mbrojeni nga
shiu dhe bora!
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Si përdoret shtypësi i
shisheve?

Çfarë do të
ndodh me shishet
e shtypura?

yy Sigurohuni që shishet të jenë të zbrazëta!
yy Ruajeni kapakun!
yy Para se ta shtypni shishen, hiqeni (çlirojeni)
kapakun!
yy Shtypeni/ndrydheni shishen!
yy Vendoseni sërish kapakun!
yy Vendoseni shishen e shtypur në koshin e
grumbullimit!

Do t’i marrë kompania e riciklimit!

Si të promovohet
shtypja e shisheve?

yy Dizajnoni posterë që promovojnë
shtypjen e shisheve!
yy Demonstroni shtypësin në qendër
të qytetit!
yy Demonstroni shtypësin në shkolla të tjera!
yy Demonstroni shtypësin në institucione dhe
biznese private!

Cili është
përfitimi ynë?

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Mjedis më i sigurt;
Qëndrim miqësor ndaj mjedisit;
Shprehi të mira;
Ngritja e vetëdijes;
Zhvillimi i shkathtësive relevante;
Mbledhja e parave;
Lidhja me komunitetin dhe zgjerimi i rrethit të
ndryshimeve përtej shkollës.
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Shtojca 10
Filloni një Patrullë të Riciklimit!
Çfarë bën Patrulla e Riciklimit?
Patrulla e Riciklimit sigurohet që shishet e plastikes të mblidhen, të vendosen në vendin e duhur
(në kafaz), të shtypen dhe të vendosen në koshin e grumbullimit ose thasë, pasi të jenë shtypur
në shkollën tuaj. Nëpërmjet kësaj, patrullat gjithashtu kontrollojnë gjendjen sa i përket energjisë,
ujit, mbeturinave, etj., brenda dhe jashtë shkollës.
Pse të fillohet me një Patrullë të Riciklimit?
Patrulla u jep nxënësve mundësi për të praktikuar aftësi të udhëheqjes duke u përfshirë dhe
duke marrë përgjegjësi për shkollën e tyre. Patrulla gjithashtu redukton sasinë e mbeturinave
plastike dhe rrit të ardhurat e shkollave në mënyrë që paratë të mund të përdoren për programet
shkollore.
Riciklimi është thelbësor për të ardhmen e planetit tonë. Ndryshime të vogla, si riciklimi i
shisheve plastike të ujit, mund të bëjnë ndryshime të mëdha në mjedis. Prodhimi me plastikë të
riciklueshme është i pastër dhe kërkon më pak energji sesa procesi në fillim.
Sasia e gazrave serë që emetohen në ajër bie kur përdoret plastika e riciklueshme për të prodhuar
shishe plastike në vend të plastikës së pastër, për shkak se konsumohet më pak energji. Pra,
riciklimi kursen para dhe ndihmon në mbrojtjen e mjedisit.
Si duhet t’ia fillojmë?
Kërkoni nga një mësimdhënës ose pjesëtar tjetër i personelit në shkollën tuaj që të ju ndihmojë të
filloni Patrullën e Riciklimit. Përdorni një listë të shëtitjes nëpër klasa për të dalë me rekomandime
të cilat shkolla duhet t’i përmbushë. Pasi të keni bërë një listë të rregullave të riciklimit, dizajnoni
afishe dhe vendosni ato në vende të dukshme në tërë shkollën. Jepni një njoftim në një kuvend të
shkollës ose në njoftimet e mëngjesit në mënyrë që të gjithë të dinë rregullat që do të zbatohen
nga ana e Patrullës së Riciklimit.
Çfarë na duhet?
Pasi ta keni gjetur një këshilltar, vendosni ku dhe kur mund të takoheni. Gjithashtu do të ju duhen
këto gjëra:
yy Një listë gjatë shëtitjes nëpër klasë në mënyrë që të shënoni cilat klasa janë duke i respektuar
rregullat;
yy Një listë të klasave të cilat nxënësve u lejohet t’i kontrollojnë;
yy Një orar për kontrollimin e klasave;
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yy Shënime për riciklim nëpër mure, në të cilat thuhet “Ju lutemi vendosni shishet e plastikës
drejt në kafaz!”
yy Shënime nëpër mure të klasave për të shënuar klasat të cilat i kanë lënë shishet e plastikës në
klasë ose të cilat i kanë përzier ato me mbeturina të tjera, dritat e ndezura, ose pajisje tjera që
nuk janë fikur.
Pasi të kemi bërë gati çdo gjë, çfarë të bëjmë?
yy Bëni një “shëtitje” me këshilltarin tuaj, për të ushtruar!
yy Ushtroni sigurinë gjatë shëtitjes nëpër shkollë!
yy Caktoni një vend adekuat për të ruajtur listat e kontrollit tuaj dhe furnizimet tjera!
yy Jepni çmime për klasat që bëjnë më së shumti për të shtypur shishe dhe vendosin shishet e
plastikës në vendin e duhur!

Shtojca 11
Lista kontrolluese e shëtitjes nëpër klasa
Përdoreni këtë skemë për të mbajtur shënime mbi mundësitë e identifikimit dhe
përmirësimit që mund të zbuloni gjatë një shëtitjeje nëpër shkollën tuaj.

Po

Jo

Çfarë të
përmirësojmë?

Ku? (nr. i klasës,
korridorit, etj.)

Riciklimi
Shishet e plastikës nuk janë të përziera me
mbeturina të tjera
Shishet e plastikës janë të pastra
Shishet e plastikës janë hedhur drejt në kafaz
Shishet e plastikës shtypen në mënyrë adekuate
Shishet e plastikës shtypen rregullisht
Shishet e plastikës, pasi të jenë shtypur, hidhen në
koshin grumbullues të mbeturinave ose nëpër thasë
Ka mjaft shporta riciklimi nëpër klasa dhe korridore
Ka mjaft shporta riciklimi në oborrin e shkollës
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Të tjera
Dritat janë të fikura nëpër klasa të zbrazëta

Përdoret drita natyrore në vend të dritave elektrike

Llambat janë efiçiente, jo poçe klasike
Kompjuterët janë të fikur gjatë kohës kur nuk janë në
përdorim (në fund të ditës)
Monitorët janë të fikur gjatë kohës kur nuk janë në
përdorim (kur përdoruesit nuk janë aty për gjysmë
ore ose më tepër)
Në dyer dhe dritare nuk ka hapësira nëpër të cilat
depërton ajri
Dritaret dhe dyert janë të mbyllura gjatë kohës kur
pajisjet për ngrohje ose ftohje janë të lëshuara
Rubinetet nuk rrjedhin

Oborri është i pastër

Shtojca 12
Instrumenti për vlerësimin e Klubit të Gjelbër
Hyrje
Mënyrat e vetëvlerësimit të Klubit të Gjelbër u mundësojnë drejtorëve të shkollave dhe
mësimdhënësve udhëheqës të Klubit të Gjelbër ta përcjellin në mënyrë sistematike progresin
në zhvillimin e edukimit mbi mjedisin në shkollën e tyre. Këto mënyra u ndihmojnë drejtorëve të
shkollave të ndërmarrin një qasje më gjithëpërfshirëse dhe më të integruar në lidhje me Klubin
e Gjelbër gjë që i ndërlidhë komponentët e mjedisit në kurrikulë, mjedisin në komunitetin e
shkollës dhe mjedisin në komunitetin e gjerë jashtë shkollës.
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Pse të përdoren mënyrat e tilla?
Drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit udhëheqës të Klubit të Gjelbër mund t’i përdorin
këto mënyra për ta vlerësuar zbatimin dhe progresin përmes plotësimit të tabelës në mënyrë
individuale dhe pastaj ta krahasojnë si grup në mënyrë që të pajtohen se në cilën fazë të zhvillimit
është shkolla dhe të pajtohen për hapat e ardhshëm. Mund të përdoren edhe për t’i identifikuar
fushat në të cilat udhëheqësit e Klubit të Gjelbër kanë nevojë për zhvillim të vazhdueshëm
profesional. Në cilëndo mënyrë që përdoren, ato duhet të rishikohen kohë pas kohe që të
mundësojnë monitorimin e progresit dhe identifikimin e veprimeve të ardhshme.
Arsyetimi dhe modelet e mënyrave të vetëvlerësimit
Drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit udhëheqës të Klubit të Gjelbër identifikojnë nivelin në
të cilin mendojnë se gjendet shkolla e tyre sa i përket praktikës në lidhje me dëshmitë e siguruara
për secilën nga fushat e zhvillimit:
yy Vizioni i shkollës për Klubin e Gjelbër;
yy Menaxhimi i Klubeve të Gjelbra;
yy Koncepti i Klubeve të Gjelbra dhe cilësia e resurseve për mësimdhënien dhe nxënien;
yy Klubi i Gjelbër dhe lidhja me kurrikulën;
yy Mësimdhënia dhe nxënia e Klubeve të Gjelbra;
yy Arritjet e nxënësve në Klubin e Gjelbër;
yy Rishikimi i Klubit të Gjelbër;
yy Përfshirja e komunitetit të gjerë;
yy Ueb faqja e shkollës;
yy Organizatat dhe agjencitë vullnetare qeveritare dhe joqeveritare.
Progresi i shprehur në katër faza të paraqitura në arsyetimin:
yy Fare i pakët;
yy Në zhvillim e sipër;
yy I suksesshëm;
yy I avancuar.
Veprimi/Planifikimi dhe monitorimi
Veprimet shënohen për secilën nga gjashtë fushat dhe katër fazat e zhvillimit për t’u ndihmuar
drejtorëve të shkollave dhe mësimdhënësve udhëheqës të Klubit të Gjelbër t’i ndërmarrin hapat
e ardhshëm në caktimin e prioriteteve dhe avancimin e Klubit të Gjelbër në shkollat e tyre. Tabelat
ofrojnë hapësirë për të planifikuar dhe monitoruar veprimet e juaja.
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Udhëheqja e Klubeve të Gjelbra

Aspektet e
Klubeve të
Gjelbra

a

b

Vizioni i
shkollës për
Klubet e
Gjelbra

Menaxhimi
i Klubeve të
Gjelbra

Fare i Pakët

Nuk ka marrëveshje
të shkruar apo të
nënkuptuar lidhur
me Klubet e Gjelbra.

Nuk ka udhëheqës
të Klubeve të
Gjelbra ose edhe
nëse po, ai ka
shkathtësi të pakta, i
mungojnë njohuritë
dhe të kuptuarit,
dhe ka ndikim
minimal.

Në Zhvillim e Sipër

Ka një deklaratë të
shkruar për Klubet e
Gjelbra në shkollë.

Udhëheqësi i Klubeve
të Gjelbra ka ndjekur
disa trajnime.

I Suksesshëm

I Avancuar

Ka një deklaratë
vizioni të shkruar
qartë e cila artikulon
qartë qasjen tërë
shkollore për Klubet
e Gjelbra që e ndan
edhe komuniteti
shkollor. Shkolla
e njeh rëndësinë
e Klubeve të
Gjelbra dhe lidhjet
e shkollës me
komunitetin.

Shkolla pranon
rëndësinë e
Klubeve të
Gjelbra. Të gjithë
mësimdhënësit
janë të njohur
me konceptin e
Klubeve të Gjelbra
dhe kanë mundësi
të kontribuojnë
me idetë e
tyre. Nxënësit e
kuptojnë vizionin
dhe kanë mundësi
të kontribuojnë
në atë që duan
të mësojnë dhe
në ato që kanë
dëshirë të bëjnë.

Ka një udhëheqës
me përvojë dhe
shkathtësi, me
njohuri të gjëra të
fushës, që drejton
dhe koordinon tërë
qasjen e shkollës në
Klube të Gjelbra.

Udhëheqësi
i Klubit të
Gjelbër është
jashtëzakonisht
i shkathët dhe
i trajnuar, dhe
është në gjendje
të motivojë stafin,
gëzon përkrahjen e
drejtorit të shkollës
dhe të të gjithë
mësimdhënësve,
përfshin
komunitetin dhe
ngre zërin për
çështje të Klubeve
të Gjelbra në tërë
shkollën.
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Burimet

a

Aspektet e
Klubeve të
Gjelbra

Fare i Pakët

Koncepti
i Klubeve
të Gjelbra
dhe cilësia e
resurseve për
mësimdhënien
dhe të nxënit

Ka pak resurse për
mësimdhënien
dhe të nxënit që
ndihmojnë për
të mbështetur
konceptin e Klubit
të Gjelbër, të cilat
jo gjithmonë
plotësojnë
nevojat e
nxënësve.

Në Zhvillim e
Sipër

I Suksesshëm

Shkolla ka
identifikuar
mangësi rreth
burimeve për
mësimdhënien
dhe të nxënit
që ndihmojnë
nxënësit për të
kuptuar konceptin
e Klubit të Gjelbër.

Ka resurse për
mësimdhënien
dhe të nxënit
që ju ndihmojnë
për të kuptuar
më shumë
konceptin e
Klubit të Gjelbër.

I Avancuar

Në shumë njësi
mësimore,
nxënësit
mësojnë tema që
iu ndihmojnë për
të kuptuar më
mirë konceptin e
Klubit të Gjelbër.
Në lëndën e
biologjisë dhe
gjeografisë
shpesh
përmendet
Klubi i Gjelbër.

Lidhja me kurrikulën

Aspektet e
Klubeve të
Gjelbra

a
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Klubet e
Gjelbra në
kurrikulën e
shkollës

Fare i Pakët

Referenca
për Klubin e
Gjelbër është e
fragmentuar.

Në Zhvillim e
Sipër

Ekziston një
grup elementar
aktivitetesh
mësimore që
mbështesin
Klubin e Gjelbër
që pasqyron
konceptet kyçe
dhe shkathtësitë
kyçe në kurrikulë.

I Suksesshëm

I Avancuar

Shumica e
mësimdhënësve
kanë njohuri për
konceptin e Klubit
të Gjelbër dhe,
sipas mundësisë,
bëjnë ndërlidhjen
e të mësuarit me
Klubin e Gjelbër.

Klubi i Gjelbër
nuk shikohet
vetëm si një
klub i nxënësvetë gjithë
mësimdhënësit
janë të interesuar
dhe e bëjnë
ndërlidhjen e
të mësuarit me
Klubin e Gjelbër.
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b

c

Mësimdhënia
dhe të nxënit
e Klubeve të
Gjelbra

Arritjet e
nxënësve
ne Klubin e
Gjelbër

Mësimdhënësit
janë të paqartë
lidhur me
ndërlidhjen
e mësimit
me Klubin e
Gjelbër.

Nxënësit nuk
e dinë çfarë
pritet prej tyre
në Klubin e
Gjelbër.

Disa mësime
kanë mundësi
për ndërlidhje me
Klubin e Gjelbër,
por mësimdhënësit
nuk e bëjnë këtë.

Shumica e
mësimdhënësve
shfrytëzojnë
mundësinë për
ndërlidhje me
konceptin e Klubit
të Gjelbër dhe
nxënësit e kuptojnë
këtë ndërlidhje.

Orët mësimore
shpesh i referohen
Klubit të Gjelbër
në shkollë,
dhe të gjithë
mësimdhënësit e
kuptojnë si temat
e tyre mund të
ndërlidhen me
Klubin e Gjelbër.

Nxënësit e dinë
çfarë pritet prej
tyre, por pritjet e
mësimdhënësve
janë të ulëta
dhe nuk merren
parasysh aktivitetet
në të cilat
nxënësit mund të
përfshihen.

Nxënësit i kanë
të qarta pritjet në
Klubin e Gjelbër.
Arritjet në Klubin
e Gjelbër gjatë
mësimit në shkollë,
ashtu edhe jashtë
saj njihen dhe
evidentohen nga
shkolla. Po ashtu,
njihen meritat e
pjesëmarrjes aktive
në jetën shkollore
dhe në komunitet.

Nxënësit arrijnë
rezultate të mira
në Klubin e Gjelbër
dhe shënojnë
përparim të lartë.
Ata i caktojnë vetë
synimet e tyre
dhe i orientojnë
përpjekjet e tyre
drejt fushave ku ka
nevojë. Shënohen
arritje shumë të
larta. Arritjet e të
gjithë nxënësve
evidentohen dhe
certifikohen.

Personeli

Aspektet e
Klubeve të
Gjelbra

a

Shkathtësitë
dhe
ekspertiza
e personelit
për Klubin e
Gjelbër

Fare i Pakët

Nuk është bërë
asnjë auditim
i strukturuar.
Askush nuk e di
cilat shkathtësi
mund t’i kenë
mësimdhënësit
për të kontribuar
në Klubin e
Gjelbër.

Në Zhvillim e Sipër

Është bërë auditimi
për shkathtësitë
dhe njohuritë që
mësimdhënësit
duhet t’i posedojnë
për të mbështetur
Klubin e Gjelbër dhe
janë identifikuar
mangësitë. Si
rezultat i kësaj, disa
mësimdhënës kanë
marrë pjesë në
trajnime.

I Suksesshëm

Është bërë auditimi
i shkathtësive dhe
mësimdhënësit
me shkathtësi të
veçanta janë në
gjendje ta ndajnë
përvojën e vet me
mësimdhënësit
tjerë.

I Avancuar

Auditimi
përdoret
rregullisht për
t’i identifikuar
nevojat
individuale
si edhe për
të vlerësuar
nevojat e tërë
shkollës.
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Monitorimi dhe vlerësimi

Aspektet
e Klubeve
të Gjelbra

a

Rishikimi
i Klubit të
Gjelbër

Fare i Pakët

Nuk ka ndonjë
rishikim të Klubit
të Gjelbër.

Në Zhvillim e Sipër

I Suksesshëm

I Avancuar

Udhëheqësi i
Klubit të Gjelbër e
monitoron Klubin e
Gjelbër por kjo nuk
diskutohet shpesh
me drejtorin e

Klubi i Gjelbër
diskutohet
rregullisht në
takime dhe
identifikohen
çështjet për
zhvillim të
ardhshëm. Klubi i
Gjelbër rishikohet
në baza vjetore nga

Klubi i Gjelbër
diskutohet nga
nxënësit dhe
personeli në takime
të ndryshme.
Rishikimi bëhet në
bazë vjetore nga
nxënësit, personeli
dhe anëtarët e
komunitetit të gjerë.

drejtori i shkollës
dhe hartohet një
plan i veprimit nga
udhëheqësi i Klubit
të Gjelbër.

Kjo ofron informata
për planifikimin e
shkollës. Ndodh
edhe monitorimi
efektiv i zhvillimit.

shkollës.

Përfshirja e prindërve/komunitetit

Aspektet e
Klubeve të
Gjelbra

a
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Përfshirja e
komunitetit
të gjerë.

Fare i Pakët

Prindërit dhe
komuniteti
nuk janë të
vetëdijshëm për
qasjen e shkollës
ndaj Klubit të
Gjelbër.

Në Zhvillim e Sipër

Informatat për
Klubin e Gjelbër
janë në dispozicion.
Prindërit e dinë
që fëmijët e tyre
kanë mundësi t’i
bashkohen Klubit të
Gjelbër.

I Suksesshëm

I Avancuar

Prindërit dhe
komuniteti
informohen
rregullisht për
Klubin e Gjelbër.
Anëtarët e
komunitetit
mbështesin Klubin
e Gjelbër.

Prindërit dhe
komuniteti
ftohen të
marrin pjesë
në aktivitetet e
Klubit të Gjelbër,
si çështjet lokale,
mbeturinat,
ndryshimet
klimatike,
zvogëlimi i
shfrytëzimit të
energjisë etj.
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b

c

Ueb faqja e
shkollës

Organizatat
dhe
agjencitë
vullnetare
qeveritare
dhe
joqeveritare

Shkolla nuk ka ueb
faqe fare, apo ka
ueb faqe por nuk
ka faqe të Klubit të
Gjelbër

Nuk shfrytëzohen
ofruesit.

Shkolla ka ueb
faqe në të cilën
përfshihen faqet
e Klubit të Gjelbër
por prindërit dhe
komuniteti nuk
kanë qasje të lehtë
në të.

Shkolla i shfrytëzon
deri diku agjencitë
dhe burimet lokale
dhe kombëtare.

Ueb faqja
menaxhohet në
mënyrë efektive
dhe përfshin
informata mbi
programin e Klubit
te Gjelbër, mundësi
për përfshirjen e
nxënësve.
Puna dhe të
arriturat janë të
publikuara në
të. Ueb faqja
ofron informata
për organizimet
e shkollës dhe
ndërlidhjen e saj
me shkolla tjera në
lidhje me Klubin e
Gjelbër.

Nxënësit
ndihmojnë në
menaxhimin e
faqeve të Klubit
të Gjelbër në ueb
faqe. Ajo është
dinamike dhe
ofron vegëza
për ueb faqe
tjera, informata,
burime dhe
vegëza për
nxënësit dhe
prindërit.
Prindërit kanë
mundësi të
komentojnë për
programin e
Klubit të Gjelbër.

Databaza e
burimeve lokale
të komunitetit
dhe vullnetarëve
është krijuar dhe
është planifikuar
shfrytëzimi i
tyre për Klube të
Gjelbra.

Anëtarët e
komunitetit
organizojnë
përkrahje
dhe iniciojnë
aktivitete në
shkollë përmes
Klubeve
të Gjelbra.
Nxënësit dhe
mësimdhënësit
ftojnë folës për ta
ngritur vetëdijen.
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Tabela e përparimit

Aspekti

Vizioni i shkollës për
Klubin e Gjelbër
Menaxhimi i Klubit
të Gjelbër
Koncepti i Klubeve të
Gjelbra dhe cilësia e
resurseve për
mësimdhënien dhe
të nxënit
Klubit të Gjelbër dhe
lidhja me kurrikulën
Mësimdhënia dhe
të nxënit e Klubeve të
Gjelbra
Arritjet e nxënësve në
Klubin e Gjelbër
Shkathtësitë dhe
ekspertiza e personelit
për Klubin e Gjelbër

Rishikimi i Klubit të
Gjelbër

Përfshirja e
komunitetit të gjerë

Ueb faqja e shkollës

Organizatat dhe
agjencitë vullnetare
qeveritare
dhe joqeveritare
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Fare i Pakët

Në Zhvillim e
Sipër

I Suksesshëm

I Avancuar
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Matrica e Planifikimit të veprimit
Çfarë po
përpiqemi
të arrijmë?

Si do të
bëjmë?

Kush do të
udhëheq dhe të
jetë i përfshirë?

Cilat janë pikat e
referimit ?

Çfarë të
dhënash do
të ketë mbi
progresin?

Vizioni i shkollës
për Klubin e
Gjelbër
Menaxhimi Klubit
të Gjelbër
Koncepti i Klubeve
të Gjelbra dhe
cilësia e resurseve
për mësimdhënien
dhe të nxënit
Klubi i Gjelbër
dhe lidhja me
kurrikulën
Mësimdhënia
dhe të nxënit e
Klubeve të Gjelbra
Arritjet e
nxënësve në
Klubin e Gjelbër
Shkathtësitë
dhe ekspertiza
e personelit për
Klubin e Gjelbër
Rishikimi i Klubit
të Gjelbër
Përfshirja e
komunitetit të
gjerë
Ueb faqja e
shkollës
Organizatat
dhe agjencitë
vullnetare
qeveritare dhe
joqeveritare
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Shtojca 13
Dosja e mësimdhënësit
Dosja e mësimdhënësit është një dokument që regjistron dhe reflekton praktikat dhe të arriturat
e mësimdhënësit dhe bashkëpunimin me kolegët. Ajo ofron mundësi për të dokumentuar qasje
të ndryshme për mësimdhënie, për të ilustruar metodat e mësimdhënies, si dhe për ruajtjen dhe
përcjelljen e rezultateve të arritura tek të tjerët.
Dosja e mësimdhënësit është një koleksion i dokumenteve që së bashku siguron të dhëna për:
yy Idetë dhe objektivat që e ndihmojnë mësimdhënien;
yy Metodat për përdorim;
yy Efektiviteti si mësimdhënës;
yy Si e vlerësoni dhe e përsosni mësimdhënien tuaj.
Çka përmban dosja e mësimdhënësit:
yy Aktivitete të planifikuara;
yy Projektet e realizuara;
yy Vlerësimet e nxënësve;
yy Foto të realizuara gjatë punës me nxënës;
yy Videot e realizuara;
yy Punëtoritë e mbajtura, seminaret, publikimet, etj.
Konsiderojeni dosjen si një dokument të gjallë dhe në progres, duke e pasuruar dhe rishikuar
atë vazhdimisht. Dosja duhet të paraqesë punën e përzgjedhur të mësimdhënësit dhe duhet të
jetë gjithëpërfshirëse. Nuk duhet të konsiderohet si një vend për të mbajtur gjitha materialet,
por të paraqesë detyrat, aktivitetet, materialet që më së miri e ilustrojnë qasjen dhe metodat
e mësimdhënies. Shembujt e aktiviteteve të përfunduara në dosjen e mësimdhënësit mund të
shërbejnë për t’i studiuar dhe modifikuar praktikat/qasjet për aktivitete tjera.
Organizmi i dosjes
Dosja e mësimdhënësit nuk do të jetë efektive në qoftë se ajo nuk është e organizuar mirë, është
shumë voluminoze dhe materialet nuk janë të renditura mirë. Në vazhdim po ju prezantojmë
disa këshilla se si mund ta organizoni dosjen e mësimdhënësit sa më mirë, ashtu që të jetë më
efektive gjatë përdorimit:
Filloni me:
yy Titullin në faqen e parë;
yy Tabela e përmbajtjes;
yy Hyrje ose një përmbledhje e përmbajtjes së dosjes;
yy Një përmbledhje e shkurtër për secilën pjesë (seksion);
yy Një përmbledhje e gjitha aktiviteteve dhe projekteve të realizuara, dhe si mund t’i përdorni
ato për të reflektuar në punën tuaj të mëtutjeshme.
88

KLUBET E GJELBRA: Udhëzime praktike për shkolla

Shtojca 14
Lista e shkollave me Klube të Gjelbra
Nr.

Komuna

Vendi

Shkolla

1

Prishtinë

Prishtinë

Hilmi Rakovica

2

Prishtinë

Prishtinë

Shkolla e Gjelbër

3

Prishtinë

Prishtinë

Dardania

4

Prishtinë

Prishtinë

Naim Frashëri

5

Prishtinë

Prishtinë

Elena Gjika

6

Prishtinë

Prishtinë

Iliria

7

Prishtinë

Prishtinë

Gjergj Fishta

8

Prishtinë

Hajvali

Shkëndija

9

Prishtinë

Prishtinë

Asim Vokshi

10

Prishtinë

Hajvali

Afrim Gashi

11

Prishtinë

Prishtinë

Emin Duraku

12

Prishtinë

Prishtinë

Pjetër Bogdani

13

Prishtinë

Prishtinë

Pavarësia

14

Ferizaj

Mirash

Ali Hadri

15

Ferizaj

Fshati i Vjetër

Muharrem Shemsedini

16

Ferizaj

Ferizaj

Ahmet Hoxha

17

Ferizaj

Manastirc

Dëshmorët e Lirisë

18

Ferizaj

Ferizaj

Ganimete Tërbeshi

19

Ferizaj

Ferizaj

Gjon Serreçi

20

Ferizaj

Ferizaj

Tefik Çanga

21

Ferizaj

Greme

Jeta e Re

22

Ferizaj

Ferizaj

Vezir Jashari

23

Lipjan

Janjevë

Shtjefën Gjeqovi

24

Shtime

Shtime

Emin Duraku
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25

Fushë Kosovë

Fushë Kosovë

Selman Riza

26

Obiliq

Hade

Fazli Grajqevçi

27

Obiliq

Obiliq

Pandeli Sotiri

28

Obiliq

Milloshevë

Hasan Prishtina

29

Obiliq

Sibovc

Migjeni

30

Obiliq

Breznicë

Naim Frashëri

31

Obiliq

Obiliq

Ibrahim Rugova

32

Podujevë

Podujevë

Shaban Shala

33

Podujevë

Sfeçël

Ali Ajeti

34

Podujevë

Podujevë

Enver Maloku

35

Podujevë

Gllamnik

Kongresi i Manastirit

36

Vushtrri

Vushtrri

SHMU II

37

Vushtrri

Vushtrri

Mustafë Venhari

38

Vushtrri

Vushtrri

Naim Frashëri

39

Vushtrri

Vërri

28 Nëntori

40

Gjilan

Gjilan

Selami Hallaçi

41

Gjilan

Gjilan

Musa Zajmi

42

Novobërdë

Pasjak

Nushi dhe Tefiku

43

Hani i Elezit

Gorancë

Veli Ballazhi

44

Drenas

Drenas

Dëshmorët e Qëndresës II

45

Drenas

Drenas

Halil Bajraktari

46

Prizren

Piranë

2 Dëshmorët (ish-Zenel Hajdini)

47

Prizren

Prizren

Emin Duraku

48

Prizren

Prizren

Abdyl Frashëri

49

Prizren

Lubinjë e Epërme

Izvor

50

Prizren

Prizren

Motrat Qiriazi

51

Prizren

Reçane

Meto Bajraktari
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52

Prizren

Prizren

Mustafa Bakiu

53

Prizren

Lubiqevë

Mic Sokoli

54

Prizren

Prizren

Nazim Kokollari

55

Gjakovë

Gjakovë

Zekeria Rexha

56

Gjakovë

Dujakë

Fan Noli

57

Gjakovë

Molliq

Jahë Salihu

58

Gjakovë

Bishtazin

Gjergj Fishta

59

Gjakovë

Cërmjan

Ali M. Hasi

60

Gjakovë

Dol

Anton Çeta

61

Gjakovë

Gjakovë

Fehmi Agani

62

Gjakovë

Bardhaniq

Ferhat Binishi

63

Mitrovicë

Mitrovicë

Elena Gjika

64

Mitrovicë

Mitrovicë

Bedri Gjinaj

65

Mitrovicë

Mitrovicë

Meto Bajraktari

66

Mitrovicë

Mitrovicë

Andon Zako Cajupi

67

Rahovec

Xërxë

Hamëz Thaqi

68

Rahovec

Rahovec

Isa Boletini

69

Rahovec

Rahovec

Mihail Grameno

70

Suharekë

Suharekë

Shkëndija

71

Istog

Zallq

Avni Rrustemi

72

Istog

Uçë-Cerkolez

Tre Dëshmorët e Shkollës Shqipe

73

Istog

Istog

Bajram Curri

74

Pejë

Pejë

Lidhja e Prizrenit

75

Pejë

Pejë

Asdreni

76

Pejë

Pejë

Dardania

77

Junik

Junik

Edmond Hoxha

78

Deçan

Isniq

Isa Boletini

79

Mamushë

Mamushë

Haxhi Omer Lutfiu
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