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HYRJE 
 

Konteksi shqiptar 

Standardet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm (EZHQ) shënojnë një stad të ri në 

fushën e arsimit dhe edukimit. Këto standarde vijnë me statusin e një dokumenti politik 

arsimor dhe pritet të ndikojnë dukshëm në përmirësimin e cilësisë së të nxënit dhe 

edukimit.  

Dokumenti i standardeve të EZHQ u parapri nga një përvojë e shtrirë relativisht e gjatë në 

fushën e edukimit mjedisor në sistemin tonë. “Programi kombëtar per edukimin mjedisor në 

shkollë, në vitet 2015-2017”, nënshkruar nga dy titullarët e Ministrisë së Arsimit dhe 

Ministrisë së Mjedisit, firmosur në vitin 2014, e konfirmon dhe institucionalizon nevojën për 

edukim mjedisor. Referuar viteve 2000-2007, dhe viteve 2008-2013, kur sistemi arsimor 

parauniversitar ka kontaktuar qëllimshëm me dy nisma të konfirmuara në nivel rajonal: 

“Paketa e Gjelbër” dhe projekti CLEEN, ç’ka nënkuptonte lëvizjen “Fëmija për fëmijën”, janë 
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stadet përmes të cilave është rritur dhe zhvilluar përvoja shqiptare në edukimin mjedisor. 

Standardet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm vijnë në kohën e duhur. 

Konteksi global 

Aktualisht, shoqëritë pranojnë se tendencat e zhvillimit ekonomik nuk janë të qëndrueshme 

dhe se ndërgjegjësimi publik, edukimi dhe trajnimi referuar mjedisit, janë faktorë kyç në 

orientimin e shoqërisë drejt qëndrueshmërisë. Edukimi, veçanërisht edukimi me dhe për 

mjedisin, përveç se është një prej të drejtave të njeriut1, është një kusht paraprak për 

sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe një mjet kryesor për një qeverisje të mirë, 

informimin rreth vendimarrjes dhe mbështetjen e demokracisë. Edukimi për zhvillimin e 

qëndrueshëm zhvillon dhe fuqizon individët, grupet, komunitetet, organizatat dhe vendet 

për të arsyetuar, gjykuar dhe bërë zgjedhje në dobi të zhvillimit të qëndrueshëm. Zhvillimi i 

qëndrueshëm si filozofi dhe tendencë zhvillimi, mund të nxisë ndryshimin e këndvështrimit 

të njerëzve për një botë më të sigurt, më të shëndetshme, më të begatë, duke përmirësuar 

në këtë mënyrë cilësinë e jetës. 

                                                           
1Strategjia e UNECE për Edukim dhe zhvillimin e qëndrueshëm, 2005 
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I. EDUKIMI PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM 

KUJT I ADRESOHET? 
 

 

Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm u adresohet shkollarëve dhe të rinjve të kuptojnë dhe 

brendësojnë nevojat dhe të drejtat e së tashmes dhe brezave të ardhshëm. Edukimi për 

zhvillim të qëndrueshëm, fton të rinjtë dhe shkollarët, të marrin në konsideratë rrugët më të 

mira të mundshme për t’u përballur me sfidat e ndërlidhura, si: ndryshimet klimatike, 

sistemet ekologjike, sistemet e të ushqyerit, pabarazinë, varfërinë, etikën, përgjegjësinë në 

nivel lokal dhe global, demokracinë dhe qeverisjen, drejtësinë, sigurinë, të drejtat e njeriut, 

shëndetin, barazinë gjinore, larminë kulturore, zhvillimin rural, urban, ekonominë, çështjet e 

prodhimit dhe konsumit, përgjegjësinë e përbashkët, mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e 

burimeve natyrore, shumëllojshmërinë e peizazheve dhe sistemet ekologjike.  

Marrëdhënia mes zhvillimit të qëndrueshëm dhe edukimit është e ndërsjellë dhe 

komplekse. Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm konsiderohet nga ekspertët si: filozofi, 

parim, metodologji mësimdhënieje, proces të menduari, repertor sjellor i shkollarit në 

raport me mjedisin. Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm, e orienton sistemin e arsimit drejt 

një procesi i cili mundëson që shkollarët dhe të rinjtë të pajisen me njohuri, aftësi, 

qëndrime, vlera që janë thelbësore për projektimin dhe krijimin e një shoqërie të 

qëndrueshme, referuar mjedisit, ekonomisë, shoqërisë. 

Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm në arsimin parauniversitar nënkupton përfshirjen në 

mësimdhënie dhe të nxënë të çështjeve kryesore që kanë të bëjnë me zhvillimin e 

qëndrueshëm . Përmbushja e tij kërkon aplikimin e metodologjive të mësimdhënies dhe të 

nxënit që motivojnë dhe nxisin shkollarët dhe të rinjtë, të moderojnë qëndrimet e tyre dhe 

të ndërmarrin veprime konkrete për zhvillimin e qëndrueshëm. 
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I.1. EZHQ si përmbajtje konceptuale-si praktikë shkollore-si repertor sjellor individual 

Në dokumente të ndryshëm gjen të përdorur terma të ndryshëm për edukimin për 

zhvillimin e qëndrueshëm. Terma si edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm (EZHQ), edukimi 

për qëndrueshmërinë (EPQ) dhe edukimi i qëndrueshëm (EQ) pavarësisht diferencave në 

dukje të emërtimeve, në thelb substancën e kanë të njëjtë. Termat janë sinonime dhe të 

shkëmbyeshëm me njëri-tjetrin. Në këtë dokument përdoret termi “Edukimi për zhvillimin e 

qëndrueshëm” sepse gjen përdorim të gjerë në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar.  

Është e rëndësishme të kuptohet dallimi mes Edukimit rreth zhvillimit të qëndrueshëm dhe 

Edukimit për zhvillimin e qëndrueshëm. I pari, ka të bëjë me një prezantim apo diskutim në 

nivel teorik që nxit ndërgjegjësimin për zhvillimin e qëndrueshëm. I dyti, ka të bëjë me 

përdorimin e edukimit si një mjet për të arritur qëndrueshmërinë. Në opinionin tonë, të 

rinjtë sot më shumë se sa për diskutime teorike kanë nevojë për veprime dhe zgjidhjen e 

rrethanave kritike në kohë. Megjithëse ka raste kur pohohet se “për” tregon indoktrinim, në 

këtë dokument “për” tregon një qëllim. 

 

I.2. Zhvillimi i qëndrueshëm si përmbajtje multidimensionale 

 

Një nga përkufizimet më të arrirë për zhvillimin e qëndrueshëm është ai i formuluar nga 

Komisioni i Brundtlandit:" Zhvillimi i qëndrueshëm është zhvillim i cili plotëson nevojat e së 

tashmes pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre" 

(Komisioni Botëror mbi Mjedisin dhe Zhvillimin, 1987). Zhvillimi i qëndrueshëm ka tre 

komponentë: mjedisin, shoqërinë dhe ekonominë. Përmbushja e këtyre tre komponentëve 

është e pandarë dhe bëhet në sinkron. Konsiderohet aksiomatike ideja që: një shoqëri e 

shëndoshë ndërtohet mbi një mjedis të miradministruar, me një ekonomi referuar burimeve 

mjedisore, nevojave dhe dëshirave të brezit, për jetë të shëndetshme, në standardet e 

konfirmuara nga vetë shoqëria.  
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Përshtatur nga www.dfes.gov.uk 

 

I.3. Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm - Origjina dhe historia  

 

Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm u iniciua nga individë që nuk i përkisnin komunitetit 

të edukimit. Në fakt, një shtytje e fuqishme për edukimin për zhvillimin e qëndrueshëm ishin 

forumet ekonomike dhe politike ndërkombëtare (p.sh. Kombet e Bashkuara, Organizata për 

Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik, Organizata e Shteteve të Amerikës).  

Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm është përshkruar për herë të parë në Kapitullin 26 të 

Axhendës 21. Ky kapitull identifikon katër shtyllat kryesore për të nisur punën për edukimin 

për zhvillimin e qëndrueshëm: (1) përmirësimi i arsimit bazë, (2) riorientimi i sistemeve 
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arsimore ekzistues në adresimin e zhvillimit të qëndrueshëm, (3) zhvillimi i vetëdijes e 

ndërgjegjësimit publik, dhe (4) trajnimi. 

Në sistemin tonë arsimor parauniversitar, Edukimi për Zhvillimin e Qëndrueshëm është 

paraprirë nga lëvizja për Edukim mjedisor. Dy ndërhyrjet kapitale të realizuara deri më tani 

në fushën e edukimit mjedisor janë ndërmarrë në vitet 2000-2008 përmes “Paketës së 

Gjelbër”, dhe në vitet 2009 – 2013 përmes Programit “CLEEN” me filozofinë “Fëmija për 

fëmijën”. Lëvizjet e para drejt edukimit mjedisor u provokuan në vitet 2000 në mjediset 

shkollore nga vetë të rinjtë dhe shkollarët. Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), në 

bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, kanë mbajtur peshën e inspirimit, planifikimit, 

përthyerjes në objektiva kurrikularë dhe metodologjikë të substancës së edukimit me dhe 

për mjedisin. Përfshirja e elementëve të edukimit mjedisor në kurrikulën e arsimit 

nëntëvjeçar dhe të mesëm, identifikimi i koncepteve mjedisore, dhe identifikimi i hapësirave 

kurrikulare ku ky edukim gjen habitatin e vet natyror, lidhen me vullnetin politik të MAS dhe 

ekspertizën e REC. Këto përvoja përbëjnë parakushtin dhe shtratin e nevojshëm për të kryer 

“kalimin e madh” në të menduar nga edukimi mjedisor në edukimin për zhvillim të 

qëndrueshëm. 

Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm në dokumente globale 

Vitit 1992, Samiti i Tokës çoi në përshtatjen në shkallë të gjerë të Axhendës 21. Prej këndej 

derivuan dhe u u hartuan marrëveshje dhe konventa në fusha të rëndësishme, përfshirë dhe 

një kapitull mbi Arsimimin, Trajnimin dhe Ndërgjegjësimin Publik. U theksua roli i arsimit në 

riorientimin e shoqërisë drejt qëndrueshmërisë. Zbatimi i Axhendës 21 ka hedhur themelet 

për përparim në shumë fusha, duke përfshirë EZHQ. 

Vitin 2002, Samiti Botëror në Johanesburg për Zhvillimin e Qëndrueshëm, theksoi se 

zhvillimi i qëndrueshëm përfshin integrimin e balancuar të objektivave socialë dhe 

mjedisorë me objektivat e zhvillimit ekonomik. Këto tre aspekte të zhvillimit të 

qëndrueshëm - shoqëri, mjedis dhe ekonomi – janë riafirmuar në Samit si tri shtylla të 

ndërlidhura. Kultura konsiderohet një dimension themelor pasi vlerat, diversiteti, gjuha, 

historia dhe botëkuptimet e lidhura me kulturën ndikojnë rrugën/ët e zhvillimit të 

qëndrueshëm. 
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Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit. Konsiderohet si pikë referimi për të zhvilluar më tej 

konceptin zhvillim i qëndrueshëm. Kërkohet një riorientim i mendimit ekonomik dhe 

praktikës ekonomike, referuar kontekseve kulturore dhe ndryshimeve kulturore. Mbi të 

gjitha, objektivat e mijëvjeçarit theksojnë nevojën për një riorientim të edukimit drejt 

Zhvillimit të Qëndrueshëm. 

 

Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm në dokumente lokalë 

Kushtetuta e Shqipërisë, në nenin 56 dhe 59 (pika d, dh, g) shpreh detyrimin e shtetit, që 

brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, të angazhohet për të siguruar 

një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të 

ardhshëm. 

 

Ligji për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, Nr.69/2012, i 

amenduar Ligji Nr.56/2015, Për disa ndryshime në Ligjin Nr.69/2012, potencon Edukimin për 

Zhvillimin e Qëndrueshëm. Arsimi parauniversitar synon të zhvillojë te nxënësit 

përgjegjësinë ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj shoqërisë dhe ndaj mjedisit (Neni 3, pika 2/c 

“Qëllimet e arsimit parauniversitar”. 

Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020 (MAS) përcakton si vizion të saj 

një sistem arsimor me në qendër nxënësin, i cili mbështet zhvillimin e qëndrueshëm 

ekonomik dhe i shërben konsolidimit të shoqërisë demokratike. Kjo strategji përbën një 

platformë që orienton zhvillimet arsimore drejt Edukimit për zhvillimin e qëndrueshëm. 
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II. EDUKIMI PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM 

DHE KURRIKULA E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 
 

Fakte  

Kurrikula e arsimit parauniversitar potencon Edukimin për zhvillim të qëndrueshëm. Në 

kuadrin e reformës arsimore të arsimit parauniversitar për një kurrikul me bazë 

kompetencat (2013 deri më tani), Zhvillimi i qëndrueshëm përbën një nga drejtimet 

kryesore të ndryshimeve kurrikulare2. 

Në kurrikulën e re të reformuar, Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm konsiderohet si 

temë kroskurrikulare3.Të nxënit rreth zhvillimit të qëndrueshëm u vjen në ndihmë të rinjve 

të kuptojnë nevojat dhe të drejtat e brezave të sotëm dhe të ardhshëm, të marrin në 

konsideratë rrugët më të mira të mundshme për të përballuar sfidat e ndërlidhura të tilla, si 

ndryshimet klimatike, pabarazia dhe varfëria. Ai i motivon nxënësit të ndryshojnë gjërat 

duke i pajisur me njohuri, aftësi dhe vlera që janë thelbësore për projektimin dhe krijimin e 

një shoqërie dhe të ardhme të qëndrueshme. 

Kjo kurrikul synon zhvillimin e kompetencave kyçe në funksion të të nxënit gjatë gjithë 

jetës, të cilat i shërbejnë nxënësve të zhvillohen si menaxherë të vetvetes, mendimtarë 

kritikë e krijues, të pavarur, problemzgjidhës, pjesëmarrës aktivë në grup dhe komunikues të 

mirë, dhe në këtë kuptim të aftë për të përballuar sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm.  

                                                           
2
“Në një botë gjithnjë e më të globalizuar, në të cilën cilësia e jetës në Tokë për brezat e tanishëm dhe të 

ardhshëm është e kërcënuar, nxënësve u nevojiten njohuri, shkathtësi dhe qëndrime për t’u kujdesur me 
përgjegjësi për mjedisin natyror dhe atë që ka krijuar e do të krijojë dora e njeriut dhe për të mënjanuar 
shpërdorimin e burimeve dhe praktikave të papërgjegjshme. Kjo kërkon që të rejat dhe të rinjtë të 
ndërgjegjësohen se si të luftohen në mënyrë efektive: varfëria, margjinalizimi, diskriminimi dhe padrejtësia” - 
Korniza Kurrikulare e Arsimit Paruniversitar (MAS, 2014)  
3
Temat ndërkurrikulare janë tema madhore me të cilat përballet shoqëria tani dhe në të ardhmen. Trajtimi i tyre 

synon përvetësimin e njohurive specifike, kultivimin e aftësive, vlerave e qëndrimeve të caktuara te nxënësit. Të 

tilla tema janë: identiteti kombëtar dhe njohja e kulturave, mjedisi, zhvillimi i qëndrueshëm, zgjidhja e 

konflikteve, ndërvarësia, teknologjia dhe media. Temat ndërkurrikulare integrojnë fushat kurrikulare të të 

nxënit, ndihmojnë nxënësit të interpretojnë botën dhe të rritin lidhjen e arsimit me jetën dhe me interesat e saj. 
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Ndërmjet shtatë kompetencave kyçe, dy prej tyre “Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe 

mjedisin” dhe “Kompetenca qytetare” orientohen në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe më 

specifike drejt edukimit për zhvillim të qëndrueshëm. Korniza kurrikulare dhe dokumentet 

që derivojnë prej saj, Kurrikulat bërthamë (për arsimin fillor, për arsimin e mesëm të ulët 

dhe të mesëm të lartë) dhe programet mësimore të disa prej lëndëve ( Gjeografi, Qytetari, 

Fizikë, Biologji etj) përcaktojnë në lidhje me këto kompetenca, rezultate të nxëni të cilat 

konvergojnë në rezultatet finale “Nxënësi kontribuon në mënyrë produktive dhe 

përkushtohet ndaj të mirës së përbashkët”.  

Kurrikula e arsimit parauniversitar është strukturuar rreth shtatë fushave të të nxënit, ndër 

të cilat, Fusha e të nxënit “Shoqëria dhe mjedisi” me fokus të veçantë synon të aftësojë 

nxënësit të jenë qytetarë aktivë, të informuar dhe të përgjegjshëm për veten dhe shoqërinë; 

të zhvillojnë kompetencat e nevojshme për të luajtur rolin e tyre si anëtarë të një shoqërie 

shumëkulturore dhe demokratike në një botë gjithnjë e më të ndërvarur; të vlerësojnë 

pasojat e ndërveprimit të shoqërisë me mjedisin për të ndërmarrë veprime që mbështesin 

zhvillimin e qëndrueshëm.  

Përfshirja në kurrikul dhe përmbushja në shkollë e edukimit për zhvillim të qëndrueshëm 

kërkon orientim të procesit të të nxënit drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Edukimi për 

Zhvillim të qëndrueshëm nuk është thjesht informim, as detyrë e një lënde apo fushe të 

nxëni; edukimi për zhvillim të qëndrueshëm ka natyrë ndërdisiplinare dhe kërkon përpjekje 

komplekse të të gjitha lëndëve dhe fushave të të nxënit për të krijuar shtratin për ndryshime 

graduale, për një ndryshim të procesit të të nxënit. Standardet e të nxënit për zhvillim të 

qëndrueshëm në edukim synojnë të drejtojnë këtë proces. 

 

II.1. Statusi i Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm 

 

 Zhvillimi i qëndrueshëm nuk vjen në shkollë: si disiplinë, si lëndë, si kroskurrikul, si 

ekstrakurrikul. EZHQ, vjen si frymë, si filozofi, proces arsyetimi dhe vendimarrjeje, 

gjë që kërkon ndërgjegjësim dhe brendësim të thellë të nevojës për zhvillim të 

qëndrueshëm.  
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 Zhvillimi i qëndrueshëm vjen si parim, si proces të menduari, si metodologji, si 

refleksione që individi/shkollari dhe grupi/shkollarët ngrenë në të përditshmen e 

tyre, referuar mjedisit natyror, cilësisë së jetës, detyrimeve ndaj brezit aktual dhe 

brezit pasardhës.  

 E gjithë përmbajtja kurrikulare lipset të ndërtohet duke i dhënë përgjigje nevojës për 

zhvillim të qëndrueshëm. Në çdo disiplinë, ka hapësirë për të ngritur pyetje dhe për 

të ofruar arsyetime se përse jetët tona shpesh mund të mos jenë të qëndrueshme, të 

mirëqena, të shëndetshme, të rrezikuara, të përmbushura. 
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III. STANDARDET E TË NXËNIT PËR EDUKIMIN PËR 

ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM 

 

Standardet e të nxënit për Edukimin për zhvillimin e qëndrueshëm përcaktojnë çfarë duhet të 

dinë dhe të jenë në gjendje të bëjnë nxënësit në fushën e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve, 

në përfundim të një cikli shkollimi, për çështje të zhvillimit të qëndrueshëm. 

Standardet nga vetë natyra e tyre, synojnë të vendosin një raport optimal ndërmjet 

objektivave të zyrtarizuar dhe fleksibilitetit e hapësirës që duhet të kenë aktorët që do t’í 

zbatojnë ato. Standardet nuk janë konceptuar si statike dhe të pandryshueshme. Duke 

mbajtur vulën e kohës, ato mbartin, njëkohësisht, edhe mundësinë e ndryshimeve që vetë 

realiteti dhe shkolla diktojnë me dinamizmin e tyre. 

“Standardet e të nxënit për Zhvillim të Qëndrueshëm në edukim” vijnë si koncept por dhe si 

detyrim në fushën e edukimit. Nevoja për të riparë marrrëdhëniet ndër breza, për të 

riformatuar pikëprerjet e brezit dje – brezit sot -brezit nesër e ka theksuar si çështje fokusale 

konceptin “Zhvillim i qëndrueshëm”, që përthyer dhe përkthyer në terma edukimi do të 

thotë: brezat përmbushin jetët e tyre sot, referuar të djeshmes, dhe projektojnë detyrimin 

ndaj brezit që vjen (Komisioni Botëror mbi Mjedisin dhe Zhvillimin, 1987). 

Kjo peshë nga brezi në brez identifikon detyrimin për ruajtjen e ekuilibrave mes brezit dje-

sot-nesër. Koncepti për zhvillim të qëndrueshëm i adresohet sistemeve ekonomike, 

sistemeve politike, sistemeve ekologjike, i adresohet individit, grupit, teknologjisë dhe fton 

për më shumë inteligjencë në pikëtakimet e këtyre sistemeve, për më shumë inteligjencë se 

në cilat hapësira interferojnë sistemet dhe në cilat jo.  

Koncepti për zhvillim të qëndrueshëm fton për rishikim të burimeve natyrore, rishpërndarje 

të pasurisë së përbashkët, menaxhim të së përbashkëtës, fton për rishikim të sistemit të 

ushqyerjes, sistemeve të vaksinimit, gjurma ekologjike e individit, nevojën për përllogaritje 

të dëmit që njeriu i shkakton vetvetes duke mos e njohur dhe mirë menaxhuar raportin me 

natyrën.  
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Koncepti për dhe rreth zhvillimit të qëndrueshëm rreket t’i japë përgjigje pyetjeve se: Cilat 

janë pasojat e moscilësisë së jetës... e sëmundjeve, e mungesës së standardit të jetuarit? Sa 

e kemi brendësuar faktin që shumë nga pasojat janë mëkatet tona në përgjigje të 

keqeverisjes së jetëve tona? Kjo bën që formulimi i këtij dokumenti të ketë fuqinë e një 

dokumenti politik, që do të thotë të orientojë të gjitha ndërhyrjet e tjera në sistemin e 

arsimit.  

Me këtë pikënisje, standardet e të nxënit për Edukimin për zhvillim të qëndrueshëm 

orientojnë: 

- Vendimmarrësit në fushën e arsimit për parashikimin dhe projektimin e 

ndryshimeve në arsim, për riformulimin e politikave të trajnimit në lidhje me 

zhvillimin profesional të mësuesve, referuar zhvillimit të qëndrueshëm.  

- Specialistët e arsimit për ristrukturimin e kurrikulës së arsimit parauniversitar, 

referuar zhvillimit të qëndrueshëm, duke i dhënë frymën e zhvillimit të qëndrueshëm 

të gjithë sistemit të disiplinave.  

- Shkollat për përmbushjen e veprimtarive/projekteve, përmes një qasje të integruar, 

për çështje të zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe për ngritjen e programeve të 

zhvillimit profesional të mësuesve.  

- Mësuesit për integrimin e komponentëve të standardeve në kurrikulën aktuale, 

identifikimin dhe përdorimin e strategjive/metodologjive të mësimdhënies që e 

mundësojnë. 

- Prindërit dhe anëtarët e komunitetit për të qenë bashkautorë në zhvillimin e 

kurrikulës dhe ofrimin e ideve dhe zgjidhjeve për realizimin e veprimtarive 

mësimore, nën perspektivën e zhvillimit të qëndrueshëm. 

- Universitetet e mësuesisë për riformatimin e kurrikulave universitare që përgatisin 

mësues. 

- Organizatat trajnuese për planifikimin dhe zhvillimin e veprimtarive trajnuese. 
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III.1. Procesi i hartimit të standardeve 

 

Përgatitja e dokumentit të standardeve të të 

nxënit për Edukimin për zhvillimin e qëndrueshëm 

është realizuar përmes një procesi kompleks, 

mbështetur: në rekomandime të dokumenteve 

politikë dhe strategjikë globalë e kombëtarë mbi 

Edukimin për zhvillimin e Qëndrueshëm, në 

shqyrtimin e prirjeve evropiane dhe më gjerë, në 

modele të standardeve për EZHQ , në analizën e 

gjetjeve të studimit “Edukimi mjedisor në shkollë” 2015 përgatitur nga qendra EDEN me 

mbështetjen e REC Shqipëri, si dhe në analizën e kurrikulës aktuale të arsimit 

parauniversitar. 

Draft-dokumenti i standardeve iu nënshtrua një procesi diskutimesh e refleksionesh me 

mësues të arsimit fillor, 9-vjeçar dhe të mesëm, drejtues, specialistë të arsimit dhe mjedisit, 

pedagogë e përfaqësues të fakulteteve të mësuesisë. 

 

III.2. Organizimi dhe struktura e standardeve 

Rezultatet e të nxënit për Edukimin për zhvillimin e qëndrueshëm organizohen rreth tri 

standardeve. Çdo standard përfshin një ose disa fusha, nga të cilat derivojnë konceptet bazë 

të fushës. Për secilin koncept, janë përcaktuar treguesit e arritjeve, referuar tri cikleve të 

shkollimit. 
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IV. STANDARDET E TË NXËNIT PËR EZHQ SIPAS CIKLEVE TË SHKOLLIMIT 
 

 
KONCEPTET DHE TREGUESIT E ARRITJEVE SIPAS FUSHAVE TË STANDARDEVE 

 

KLASA PËRGATITORE – KLASA V 

 

FUSHA 

 

KONCEPTET 

 

TREGUESIT E ARRITJEVE 

 

1.1 Përgjegjësia e brezit 

referuar brezit pasardhës 

Familja  Nxënësit listojnë, përshkruajnë, analizojnë rolet dhe 

përgjegjësitë e tyre në familje. 

 Brezat  Nxënësit skicojnë pemën e familjes duke identifikuar në të 

brezat.  

 Nxënësit përshkruajnë se si veprimet e tyre sot mund të 

ndikojnë brezat e tjerë.  

 Nxënësit ndërmarrin veprime për të minimizuar ndikimet 

negative në brezat e ardhshëm. 

 

 

Marrëdhëniet  Nxënësit listojnë të gjithë individët me të cilët vendosin 

marrëdhënie.  

 Nxënësit ndërveprojnë me bashkëmoshatarë, të afërm, 
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2.1 Ndërlidhja mes brezave 

(si detyrim universal, 

ndërlidhja si proces marrje 

dhe dhënie pa kushte, 

ndërlidhja si proces 

kompleks) 

pjesëtarë të familjes, fqinj e të tjerë, dhe vlerësojnë nevojën 

për marrëdhënie me të tjerët. 

 

Lidhjet historike  Nxënësit identifikojnë në revista, foto, objekte, konceptin e 

kohës dje-sot-nesër, dëshmojnë kuptim të koncepteve dhe të 

lidhjeve “e shkuar”, “e tashme” dhe “e ardhme”. 

 

Kuptimi për veten dhe tjetrin  Nxënësit identifikojnë sende, foto, objekte që dëshmojnë 

kuptimin për veten, si dhe objekte, sende, albume, histori që 

dëshmojnë kuptim për tjetrin. 

Kuptimi për vendin  Nxënësit, përmes hartave, objekteve muzeale, simboleve 

kombëtare, almanakëve mjedisorë, demonstrojnë kuptimin e 

tyre për vendin, sistemet natyrore dhe ciklet, kontekstin 

human/kulturor, dhe lidhjet midis tyre.  

Në këtë nivel shkollimi nxënësit fokusohen në zhvillimin e 

kuptimit për vendin në mjedisin e afërt.  

Shembull: Nxënësi krijon një histori (ose e vizaton atë) e cila 

tregon kuptimin dhe lidhjen me një vend të veçantë, që ka një 

kuptim të caktuar për të, për familjen e tij/saj dhe 

komunitetin. 

 Lidhja me natyrën  Nxënësit, si në mjedise urbane dhe rurale, ndërveprojnë, 
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2.2 Sistemet ekologjike 

komunikojnë me natyrën (duke ecur, vëzhguar, duke marrë 

dhe dërguar mesazhe).  

 Nxënësit, përcjellin në nivel njohjeje dhe në formë 

emocionale, marrëdhëniet me natyrën (p.sh. duke u bërë pis, 

duke parë insekte, kafshë, duke ushqyer një zog), vëzhgojnë 

modelet dhe lidhjen me natyrën, zhvillojnë inteligjencën 

natyraliste.  

Bimët, kafshët, habitatet  Nxënësit dallojnë botën e bimëve dhe të kafshëve.  

 Nxënësit shpjegojnë si organizmat e gjallë ndërveprojnë me 

mjedisin në të cilin jetojnë përmes kodeve sjellore që 

rregullojnë ruajtjen e llojeve.  

 Nxënësit identifikojnë nevojat bazë të bimëve dhe kafshëve.  

 Nxënësit planifikojnë të ndërtojnë një habitat (kopsht) në 

shkollë për speciet (llojet), duke marrë në konsideratë 

nevojat bazë të bimëve dhe kafshëve. 

2.3 Sistemet ekonomike Nevojat njerëzore dhe dëshirat  Nxënësit bëjnë dallimin ndërmjet nevojave dhe dëshirave dhe 

diskutojnë rreth prioritetit që marrin nevojat në raport me 

dëshirat.  

 Nxënësit identifikojnë epërsitë e sistemit/ve ekonomike, si 

dhe ballafaqojnë sistemet ekonomike të cilat potencialisht 

përmbushin më cilësisht nevojat e dëshirat e individit, 



f a q e 20 | 
 

referuar zhvillimit të qëndrueshëm. 

 Nxënësit përshkruajnë sistemin ekonomik që funksionon mbi 

parimin e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Sistemet ekonomike përmbushin nevojat bazë të popullsisë 

referuar burimeve natyrore, referuar nevojave bazë të popullatës, 

referuar zhvillimit të qëndrueshëm. 

 

 

 

 

2.4 Sistemet socio-politike & 

socio-kulturore 

Familja dhe miqtë  Nxënësit përcaktojnë dhe zhvillojnë marrëdhënie të frytshme 

dhe të kënaqshme me të tjerët.  

 Nxënësit vlerësojnë nevojën për të ndarë miqësi me miqtë, 

përshkruajnë konceptin e mikut si dhe kodet sjellore që 

ruajnë dhe forcojnë miqësi afatgjata.  

 Nxënësit vlerësojnë dhe ndihmojnë në krijimin e një mjedisi 

të respektit reciprok dhe mirësjelljes. 

 

Identiteti personal  Nxënësit zhvillojnë dhe shpjegojnë kuptimin për veten, 

ndjenjën e të qenit unik, dhe kompetencat personale. 

Lumturia  Nxënësit zhvillojnë kuptimin për termin “mirëqenie” dhe 

identifikojnë faktorët të cilët kontribuojnë në lumturinë e 

tyre dhe të të tjerëve.  

 Nxënësit përshkruajnë një individ të lumtur.  
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Drejtësia  Nxënësit trajtojnë të tjerët në mënyrë të drejtë dhe nga ana 

tjetër kërkojnë të trajtohen në mënyrë të drejtë nga të tjerët. 

 Nxënësit përshkruajnë që burimet natyrore duhet të ndahen 

me të tjerët për të përmbushur nevojat e gjallesave - të gjithë 

vendeve dhe brezave. 

Të nxënit bashkëpunues  Nxënësit bashkëpunojnë dhe bashkëveprojnë në grup për 

vendosjen dhe arritjen e qëllimeve, për kryerjen e hetimeve, 

zgjidhjen e problemeve dhe gjetjen e zgjidhjeve (p.sh., duke 

përdorur ndërtimin e konsensusit dhe bashkëpunimit në grup 

për marrjen e vendimeve). 

 

 

2.5 Veprimi personal & 

Qytetaria aktive 

Vendosja e qëllimeve, referuar 

nevojave vetjake 

 Nxënësit vlerësojnë të nxënit e tyre, duke zhvilluar kritere për 

veten, dhe duke i përdorur ato për vendosjen e qëllimeve dhe 

realizimin cilësor të detyrave. 

Komunikimi i ideve  Nxënësit përdorin medie të ndryshme për të përcjellë dhe 

ndarë idetë me audienca me qëllime të ndryshme. 

Kryerja e ndryshimit  Nxënësit bëhen aktivë në komunitetin e tyre. Ata kuptojnë që 

të gjithë kanë aftësinë të kryejnë ndryshime ose të ndikojnë 

mbi një sistem, komunitet dhe mbi veten e tyre. 

 

 

Vendosja e qëllimeve  Nxënësit vlerësojnë si të shëndetshëm, të mundshëm dhe të 

domosdoshëm, bashkëveprimin dhe aksionin qytetar me 

individë të grupeve të ndryshme për të përcaktuar qëllimet e 

komunitetit dhe për zgjidhjen e problemeve dhe ruajtjen e së 
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2.6 Veprimi kolektiv & 

Aksioni qytetar. 

përbashkës. 

Të punuarit së bashku  Nxënësit vlerësojnë bashkëveprimin dhe iniciativën në grup.  

 Nxënësit në mënyrë sistematike dhe bashkëpunuese zgjidhin 

probleme, duke përfshirë ndërmjetësimin dhe zgjidhjen e 

konflikteve, duke respektuar veten dhe duke përcjellë respekt 

për diversitetin njerëzor. 
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KONCEPTET DHE TREGUESIT E ARRITJEVE SIPAS FUSHAVE TË STANDARDEVE 

 

KLASA VI- KLASA IX 

 

FUSHA 

 

KONCEPTET 

 

TREGUESIT E ARRITJEVE 

1.1 Përgjegjësia e brezit 

referuar brezit pasardhës 

Përgjegjësia për brezat e ardhshëm  Nxënësit argumentojnë nevojën për të marrë përgjegjësi në 

familje. Ata arsyetojnë faktin se rolet shoqërore dhe 

përgjegjësitë në familje zhvillojnë kuptimin për veten dhe 

identitetin personal. 

 Nxënësit sjellin arsyetime rreth faktit se familja të jep 

identitet dhe reputacion, se në familje të gjithë përmbushin 

seriozisht çdo përgjegjësi, referuar nevojës për të pasur një 

familje të konsoliduar, të qëndrueshme.  

 Nxënësit identifikojnë faktin se konsolidimi i familjes 

garanton dhe përmbush detyrimet ndaj brezit tjetër.  

 Nxënësit diskutojnë se si me rritjen në moshë shtohen dhe 

zhvillohen përgjegjësitë në familje.  

 Nxënësit demonstrojnë kuptimin e tyre për kontekstin 

kulturor të përgjegjësisë midis brezave (p.sh., kultura të 

caktuara marrin në konsideratë dhe planifikojnë për shtatë 

breza të ardhmen, etj). 
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2.1 Ndërlidhja mes brezave  

(si detyrim universal, 

ndërlidhja si proces marrje 

dhe dhënie pa kushte, 

ndërlidhja si proces 

kompleks) 

Sistemet  Nxënësit përshkruajnë sistemet ekologjike, ekonomike, 

politike, dhe shoqërore në komunitetin e tyre.  

 Nxënësit identifikojnë pikat e influencës të secilit sistem në 

jetën e tij/saj.  

 Nxënësit identifikojnë pikëprerjet e sistemeve dhe veçojnë cili 

nga sistemet është më efiçent në jetën e tij/saj në komunitet. 

Ndërvarësia  Nxënësit përshkruajnë komunitetet natyrore dhe ato të 

ndërtuara nga shoqëria, si pjesë e sistemeve më të mëdha 

(p.sh., fermat si pjesë e pellgut ujëmbledhës rajonal dhe 

sistemeve ushqimore për qytetet, një minierë si pjesë e 

ekonomisë rajonale). 

 Nxënësit hulumtojnë marrëdhënien ndërmjet sistemeve, 

duke konfirmuar rëndësinë që ka njohja dhe menaxhimi i 

kësaj marrëdhënie. 

 

 

 

2.2 Sistemet ekologjike 

Burimet natyrore  Nxënësit hetojnë sistemet natyrore në mjedisin e tyre lokal 

dhe eksplorojnë se si njerëzit, komunitetet, pozitivisht dhe 

negativisht, kanë ndikuar mbi këto sisteme.  

 Shembull: Ata identifikojnë burimet natyrore dhe bujqësore 

dhe prejardhjen e tyre (p.sh: kafshë të egra, peshk, bimë, 

shkëmbinj, ujë, dheu, minerale, rrezet e diellit, dhe ajri). 

Nxënësit bëjnë dallimin midis burimeve natyrore dhe 
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produkteve të bëra nga njerëzit (p.sh., rërë kundrejt çimento, 

qumësht kundrejt akullore, gruri kundrejt bukës, kafshë të 

egra kundrejt kafshëve shtëpiake). Nxënësit përshkruajnë një 

burim lokal që do të rigjenerohet dhe identifikojnë burimet e 

shterueshme në komunitetin e tyre. 

 

Biodiversiteti  Nxënësit shpjegojnë si llojet e specieve dhe habitatet e tyre 

bashkëjetojnë dhe bashkëveprojnë brenda një ekosistemi. 

Ata identifikojnë mjedisin fizik dhe proceset e nevojshme për 

këtë ndërveprim. 

 Shembull: Nxënësit identifikojnë botën bimore dhe shtazore 

në mjedisin e tyre lokal dhe përshkruajnë përmes një 

përshkrimi grafik se si çdo lloj është i varur nga një lloj tjetër 

në rajon. 

 Kapaciteti mbajtës  Nxënësit sjellin shembuj hipotetikë kur në një rast, rritja 

maksimale e popullsisë nuk suportohet nga mjedisi natyror 

dhe nuk ka mjaftueshmërisht burime natyrore që të 

mundësojnë rritjen e paparashikuar të popullsisë. Në këtë 

rast gjendemi përballë një zhvillimi të paqëndrueshëm. 

Gjurma ekologjike  Nxënësit përshkruajnë se si ndikon mënyra e tyre e jetesës në 

mjedis (zgjedhjet që ata bëjnë, ushqimi që konsumojnë, mjeti 



f a q e 26 | 
 

i transportit që përdorin, strehimi që kanë zgjedhur, veshjet 

që përdorin, veprimtaritë që kryejnë në natyrë, lënë gjurmën 

e tyre ekologjike individuale). Kjo bëhet përmes një formule 

specifike duke përdorur modele standarde të llogaritjes së 

gjurmës. 

Administrimi i mjedisit  Nxënësit dallojnë përgjegjësinë e individit dhe grupit për të 

miradministruar burimet natyrore dhe mjedisin.  

 Nxënësit hartojnë një plan restaurimi për një mjedis natyror 

lokal, i cili përshkruan burimet natyrore, përmes mbledhjes së 

të dhënave në terren, dhe përfshin mekanizmat shoqërorë, 

ekonomikë, dhe politikë për ruajtjen dhe përmirësimin e 

mjedisit të përshkruar, referuar principeve të zhvillimit të 

qëndrueshëm. 

 Natyra si model dhe mësues  Nxënësit vizatojnë skica të sistemeve natyrore të cilët mund 

të shërbejnë si modele të produkteve të qëndrueshme të 

krijuara nga njeriu. Habitatet natyrore, përcjellin tek 

komunitet njerëzore, modelin dhe vlerën e nevojës për të 

bashkekzistuar përmes kodeve, ashtu siç edhe ndodh në 

bashkësitë natyrore. 

 

 

Barazia  Nxënësit pranojnë, që në sisteme të ndryshme ekonomike, 

ndarja dhe rishpërndarja e burimeve të përbashkëta natyrore 

bëhet në mënyra të ndryshme.  
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2.3 Sistemet ekonomike 

 Nxënësit krahasojnë shpërndarjen e burimeve dhe të 

ardhurave mes dy ose më shumë sistemeve ekonomike dhe 

grupeve etnike e kulturore në komunitetin e tyre dhe më tej. 

Mungesa e burimeve  Nxënësit analizojnë përdorimin e burimeve natyrore lokale 

(p.sh. kafshë, minerale, perime, lëndë druri, peshk dhe 

minerale), dhe shqyrtojnë aftësinë/pa aftësinë e sistemit 

ekonomik për të miradministruar dhe rigjeneruar në një nivel 

të qëndrueshëm ekzistencën/mungesën e burimeve natyrore. 

 Ekonomia e energjisë  Nxënësit analizojnë përdorimin e energjisë në shtëpitë e tyre, 

listojnë mekanizmat e kursimit të energjisë, identifikojnë 

shpërdorimet e energjisë si dhe shqyrtojnë mundësitë për 

rritjen e efikasitetit të energjisë dhe ruajtjen e saj. Llogarisin 

kursimet e mundshme me kalimin e kohës.  

 Nxënësit identifikojnë politikat energjitike në vendin e tyre, 

referuar burimeve energjitike.  

 Nxënësit identifikojnë burimet e reja të energjisë që po 

përdoren në nivel global. 

 Ekonomia ekologjike  Nxënësit demonstrojnë kuptimin për ekonominë, referuar 

parimeve ekologjike.  

 Nxënësit evidentojnë vlerat mjedisore, shoqërore dhe 
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ekonomike që ofron një rajon specifik ekologjik.  

Për shembull, një pyll tropikal i shëndetshëm shërben si një 

magazinë historike dhe aktuale e vlerave të mëdha shoqërore, 

ekonomike dhe mjekësore. Kur ky diversitet ekologjik zhduket, 

zhduken dhe vlerat ekonomike dhe shoqërore të bimëve të tij 

mjekësore. 

 Sistemet ushqimore  Nxënësit diskutojnë mbi ekzistencën e sistemeve ushqimore 

të ndryshme, dhe mbi mënyrën si këto sisteme derivojnë nga 

vendndodhja gjeografike, kultura, tradita e të ushqyerit, stadi 

i urbanizimit.  

 Nxënësit analizojnë sistemet ushqimore lokale, kombëtare 

dhe globale, duke demonstruar kuptim të dallimeve ndërmjet 

bujqësisë industriale, bujqësisë familjare, bujqësisë organike 

dhe jo-organike. 

 

 

2.4 Sistemet socio-politike & 

socio-kulturore 

Diversiteti kulturor  Nxënësit eksplorojnë identitetin e tyre kulturor, të 

bashkëmoshatarëve dhe njerëzve në komunitetin e tyre, 

pikëpamjet e ndryshme dhe vlerat që secila kulturë sjell për 

komunitetin. 

Multiperspektivat  Nxënësit diskutojnë mbi perspektivat e ndryshme që nuk e 
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cenojnë zhvillimin e qëndrueshëm. 

 Nxënësit analizojnë çështje dhe sfida globale, si: eutanazia, 

riprodhimi artificial, obeziteti etj., dhe ballafaqojnë 

pikëpamjet e tyre nëse çështje të tilla cënojnë zhvillimin e 

qëndrueshëm. 

Qytetaria  Nxënësit eksplorojnë mundësi të ndryshme për angazhimin 

dhe veprimin qytetar, referuar zhvillimit të qëndrueshëm, 

duke përfshirë votimin e informuar, aktivizmin, 

vullnetarizmin, lobimin, përfshirjen në organizata 

joqeveritare, dhe angazhimin në qeverisje. 

Shpërndarja e burimeve  Nxënësit dallojnë se jo gjithmonë burimet e përbashkëta 

shfrytëzohen dhe shpërndahen drejt.  

 Nxënësit lobojnë për mirëqeverisje të burimeve të 

përbashkëta.  

 Nxënësit krahasojnë shpërndarjen e një burimi të përbashkët 

(p.sh. para, ushqim) me grupe të ndryshme të njerëzve në 

komunitetin e tyre/rajon/ botë, dhe shpjegojnë si kjo 

shpërndarje e burimeve ndikon në zhvillimin e qëndrueshëm. 

Rritja e popullsisë  Nxënësit prodhojnë argumente rreth rritjes së numrit të 
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popullsisë në rajone të globit dhe ndikimit të saj në zhvillimin 

e qëndrueshëm.  

 Nxënësit identifikojnë zonat më të populluara në glob dhe 

analizojnë sistemet e ushqimit, sistemet ekonomike, sistemet 

ekologjike në këto zona.  

 Nxënësit ndërtojnë grafikë të rritjes së popullsisë së 

komunitetit të tyre përgjatë kohërave dhe hetojnë si rritja 

apo zvogëlimi i popullsisë ndikon qëndrueshmërinë 

shoqërore, ekonomike dhe mjedisore të komunitetit, duke 

identifikuar faktorët që mund të kontribuojnë në rritjen e 

paqëndrueshme të popullsisë (p.sh. mungesa e aksesit në 

kujdesin riprodhues shëndetësor, mungesa e shkollimit, 

varfëria dhe mungesa e burimeve). 

 Cilësia e treguesve të jetës  Nxënësit përcaktojnë treguesit që kontribuojnë në cilësinë e 

jetës personale dhe familjes së tyre.  

 Nxënësit krahasojnë cilësinë e jetës në dy dekadat e fundit, 

referuar treguesve bazë.  

 Nxënësit debatojnë rreth çështjes “Cilësia e jetës nuk rritet 

përmes konsumizmit por përmes konsumit të nevojshëm, 

referuar zhvillimit të qëndrueshëm”. 
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 Edukimi  Nxënësit analizojnë marrëdhënien ndërmjet mirarsimimit dhe 

edukimit të vazhdueshëm të individit e komunitetit. 

 

 

2.5 Veprimi personal & 

Qytetaria aktive 

Përgjegjësia personale  Nxënësit argumentojnë pse përgjegjësia personale është 

vendimtare në zhvillimin e personalitetit.  

 Nxënësit bëjnë dallimin ndërmjet veprimeve që ata mund të 

ndërmarrin vetë dhe atyre që kërkojnë përfshirjen e njerëzve 

të tjerë, organizatave, dhe qeverisë.  

 Nxënësit identifikojnë dhe kryejnë një veprim personal që rrit 

cilësinë e jetës në sektorë mjedisorë, shoqërorë/ kulturorë, 

ose ekonomikë. 

Llogaritja e gjurmës personale  Nxënësit përdorin një makinë llogaritëse për të përcaktuar 

gjurmën personale ekologjike, si dhe gjurmën ekologjike të 

familjes, komunitetit, globit. 

Të menduarit kritik  Nxënësit analizojnë një lajm të rëndësishëm (mjedisor, 

shoqëror/ kulturor, ose ekonomik) dhe përdorin "Modelin 

Ajsberg" për të përcaktuar dallimin ndërmjet ngjarjes ("maja 

e ajsbergut" - faktet e situatës), modeleve (mesi i ajsbergut – 

është kjo një ngjarje e vetme ose e përsëritur), shkaqet 

kryesore (baza më e madhe e ajsbergut – cilat janë shkaqet e 

ngjarjes apo modeli i ngjarjes), dhe zgjidhjet (Çfarë mund të 
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bëhet për të ndryshuar pozitivisht?).  

 Nxënësit konfirmojnë ose jo lidhur me ngjarjen që kanë 

analizuar, nëse është në funksion të zhvillimit të 

qëndrueshëm. 

 Zgjidhja e problemeve  Nxënësit identifikojnë një çështje në komunitetin e tyre dhe e 

analizojnë atë nga perspektiva e zhvillimit të qëndrueshëm, 

identifikojnë shqetësimet mjedisore, shoqërore/kulturore, 

dhe ekonomike, përcaktojnë shkaqet, identifikojnë aktorët, 

dhe projektojnë një zgjidhje. 

Planifikimi i projektit  Nxënësit krijojnë një tabelë, grafik kohor, ose ndonjë lloj 

tjetër organizuesi grafik për të identifikuar komponentët e një 

projekti: çështja /tema, burimet, hulumtimi, konceptimi i 

projektit, prezantimi i tij, dhe veprimi drejt një zgjidhjeje. 

 

 

2.6 Veprimi kolektiv & 

Aksioni qytetar. 

Projektimi i një sistemi të 

qëndrueshëm 

 Nxënësit përllogarisin ndikimet mjedisore, shoqërore dhe 

ekonomike të një shërbimi apo sistemi që ata përdorin (p.sh. 

transporti i produkteve ushqimore), duke përdorur diagramin 

e Venit.  

 Nxënësit sjellin ide në lidhje me përmirësimin e efiçencës së 

këtij shërbimi ose sistemi, në funksion të zhvillimit të 

qëndrueshëm. 
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Zgjidhje strukturore kundrejt atyre 

personale 

 Nxënësit identifikojnë një problem që ata nuk mund ta 

zgjidhin vetëm me anë të veprimeve personale (p.sh. 

përcaktimi i një hapësire  të gjelbër të papërdorur për 

përdorim publik), hetojnë për çështje që lidhen me të (p.sh. 

siguria, përmirësimi dhe shpenzimet e mirëmbajtjes), më pas 

drejtojnë një fushatë përmes një letre të cilën ua prezantojnë 

autoriteteve publike (p.sh. Komisioni i Planifikimit ose 

këshillit të qytetit). 

Demokracia  Nxënësit marrin pjesë në një simulim për përcaktimin e një 

politike kombëtare të energjisë, me anë të negociatave, 

bashkëpunimit, dhe ndërtimin e koalicionit ndërmjet tre 

grupeve që e bëjnë një shoqëri demokratike: shtetit, 

organizatat qytetare dhe biznesi.  

 Nxënësit shpjegojnë si praktikat e një shoqërie demokratike 

mund të kontribuojnë në qëndrueshmërinë lokale dhe 

globale.  

Llogaritja e gjurmës shoqërore  Nxënësit përdorin një mjet on-line (p.sh. 

www.worldmapper.org) për të shqyrtuar përshkrimin grafik 

të gjurmëve relative të vendeve të ndryshme, vendit të tyre, 

së pari për gjurmën e përgjithshme ekologjike, dhe pastaj në 

fusha të veçanta (p.sh. shkarkimet e karbonit, konsumi 

kalorik, pasuria, hapësirat mjedisore, lloji i ndërtimit, sistemet 

e të ushqyerit, kultura e të veshurit, etj). 
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 Planet lokale dhe kombëtare të 

qëndrueshmërisë 

 Nxënësit marrin pjesë në një simulim për zhvillimin e planeve 

lokale dhe kombëtare të qëndrueshmërisë. Ata zhvillojnë një 

plan të qëndrueshmërisë për shkollën, referuar treguesve që 

bëjnë të mundur qëndrueshmërinë e shkollës. 

 Nxënësit diskutojnë duke krahasuar planin e tyre me planet 

qeveritare apo të bazuara në komunitet. 
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KONCEPTET DHE TREGUESIT E ARRITJEVE SIPAS FUSHAVE TË STANDARDEVE  

KLASA X- KLASA XII 

 

FUSHA 

 

KONCEPTET 

 

TREGUESIT E ARRITJEVE 

 

1.1 Përgjegjësia e brezit 

referuar brezit pasardhës 

Trashëgimia e brezave  Nxënësit fokusojnë dhe arsyetojnë përmes debatit një çështje 

etike, si p.sh., përdorimi i burimeve natyrore sot mund të çojë 

në plotësimin e nevojave njerëzore themelore (p.sh.: ushqim, 

ujë, energji dhe strehim) për brezat e ardhshëm (p.sh: 100 

vjet në të ardhmen).  

 Nxënësit diskutojnë rreth idesë “Brezi i sotëm planifikon që 

brezi pasardhës të mund të ketë mjaftueshmërisht burime 

natyrore për të pasur jetë të qëndrueshme”. 

 

2.1 Ndërlidhja mes brezave  

(si detyrim universal, 

ndërlidhja si proces marrje 

dhe dhënie pa kushte, 

ndërlidhja si proces 

kompleks) 

Të menduarit sistemik  Nxënësit identifikojnë një sistem të paqëndrueshëm (p.sh: 

aparteidi, kolonizimi, energjia e naftës, riprodhimi, etika e 

marrrëdhënieve mes sekseve të njëjtë, raportet ndërfetare 

etj.) dhe e rikonceptojnë atë duke përdorur parimet e të 

menduarit sistemik (p.sh. afatgjatë, ndërlidhja, pikat lidhëse). 

 Respektimi i kufizimeve (kufijve)  Nxënësit mbledhin të dhëna në mënyrë që të hetojnë dhe të 
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2.2 Sistemet ekologjike 

analizojnë si modelet e konsumit/konsumizmit personal 

ndikojnë në qëndrueshmërinë/paqëndrueshmërinë e 

komuniteteve natyrore dhe njerëzore. 

Respektimi i natyrës  Nxënësit pohojnë dhe reflektojnë faktin se lidhja me natyrën 

është individuale, se jo çdo individ ka vokacion për natyrën 

me të njëjtin intensitet. 

 Nxënësit projektojnë nisma në shkollë që nxitin respekt ndaj 

natyrës.  

 Nxënësit marrin pjesë në veprimtari edukative në natyrë për 

të shqyrtuar dhe përjetuar mjedisin natyror, duke pasuruar 

lidhjen e tyre dhe vlerësimin për natyrën. Ata lexojnë poezi / 

shkrime të lidhura me natyrën dhe diskutojnë e krahasojnë 

stilet e autorëve dhe ndikimin te ta dhe në shoqëri; krijojnë 

histori, artikuj, etj., të cilët mundësojnë harmoninë dhe 

ekuilibrin në natyrë për të jetuar, argëtuar jo vetëm njerëzit, 

po edhe gjallesat e tjera. 

Tragjedia e Të përbashkëtave  Nxënësit identifikojnë "të përbashkëtat" lokale dhe globale, 

zgjedhin një "të përbashkët" dhe diskutojnë me 

bashkëmoshatarët e tyre në lidhje me pyetjen: “Si mund të 

menaxhohen të përbashkëtat në një mënyrë që siguron 

brezat e ardhshëm të kenë mundësi t’i përdorin dhe gëzojnë 

ato, për një kohë të pacaktuar? "  
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Shembull: Dukuri natyrore të tilla, si p.sh. ciklonet, çfarë 

pasojash sjellin dhe si mund të menaxhohen ato referuar 

tragjedisë të së përbashkëtës? 

Drejtësia mjedisore  Nxënësit identifikojnë një çështje të drejtësisë mjedisore në 

komunitetin e tyre (p.sh. vendndodhjen e mbetjeve toksike 

në një lagje të varfër) dhe shkruajnë një artikull (ose blog) për 

shkollën ose gazetën lokale duke përfshirë zgjidhjet e 

mundshme për të ndrequr padrejtësinë.  

 Nxënësit projektojnë një aksion qytetar në funksion të 

drejtësisë mjedisore. 

 Planifikimi urban/ Menaxhimi i tokës  Nxënësit zhvillojnë një plan, i cili përshkruan si mund të 

përdoret, referuar zhvillimit të qëndrueshëm, një hapësirë 

toke në një zonë të pazhvilluar në komunitetin e tyre, në 

mënyrë të tillë që t’u sigurojë banorëve standard të jetuari, 

ushqim, energji, ajër, ekonomi, punësim, urbanizim dhe të 

përmbushin një jetë të shëndetshme.  

Kapitali natyror  Nxënësit identifikojnë dhe përllogarisin kapitalin natyror të 

një burimi lokal dhe krijojnë një grafik që përshkruan vlerën 

relative të burimit të përzgjedhur. 
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2.3 Sistemet ekonomike Varfëria  Nxënësit shpjegojnë historinë, shkaqet dhe zgjidhjet e 

mundshme të varfërisë në botë, referuar Objektivave të 

Zhvillimit të Mijëvjeçarit, dokument i Kombeve të Bashkuara.  

 Nxënësit listojnë instrumente ligjore, ekologjike, kulturore, 

ekonomikë, edukimi, socialë, shëndetësorë që çojnë në 

reduktimin e varfërisë. 

 Nxënësit diskutojnë për menaxhimin dhe reduktimin e 

varfërisë, duke përdorur histori të ndryshme, ngjarje, 

dokumentarë. 

Shërbimet e ekosistemit  Nxënësit zgjedhin një ekosistem dhe listojnë shërbimet 

ekzistuese dhe potenciale (produkte dhe procese) që ofrojnë 

për njerëzit. 

 Nxënësit hartojnë dhe realizojnë një projekt në lidhje me 

shërbimet e ekosistemit, psh Parku i qytetit/zonës. 

Globalizmi  Nxënësit parashtrojnë projeksionin e tyre rreth globalizmit 

dhe derivateve ekonomike, sociale, kulturore, ekologjike, 
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psikologjike që rrjedhin prej tij.  

 Nxënësit përfshihen në analizën “SWOT”4 dhe argumentojnë 

qëndrimet pro dhe kundra globalizmit, referuar zhvillimit të 

qëndrueshëm.  

Llogaritja e kostos së plotë (së vërtetë)  Nxënësit zgjedhin një produkt ose shërbim dhe listojnë kostot 

e fshehura shoqërore dhe mjedisore. 

 

 

 

 

2.4 Sistemet socio-politike & 

socio-kulturore 

Të drejtat e njeriut  Nxënësit shqyrtojnë Deklaratën Universale të Kombeve të 

Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (1948), me qëllim që të 

identifikojnë në të nenet e këtij dokumenti të cilat i referohen 

parimit të zhvillimit të qëndrueshëm.  

 Nxënësit analizojnë këtë dokument, referuar konteksit aktual, 

duke sugjeruar përmirësime për t’i transferuar në çështje 

aktuale globale.  

 Nxënësit e krahasojnë këtë dokument me Kushtetutën e 

Shqipërisë, duke iu përgjigjur pyetjes: "Cilat të drejta nga 

Deklarata e OKB-së janë të përfshira në Kushtetutë, dhe cilat 

nuk janë të adresuara në mënyrë të qartë?” 

Drejtësia shoqërore  Nxënësit identifikojnë dhe hulumtojnë mbi lëvizjet 

                                                           
4 Analiza “SWOT” është një teknikë planifikimi e strukturuar, e cila përdoret për të vlerësuar pikat e forta dhe të dobta, dhe për të identifikuar mundësitë dhe  
rreziqet. 
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shoqërore, nismat qytetare, dhe hartojnë një plan veprimi 

mbi përfshirjen aktive në shoqërinë civile. 

 Nxënësit identifikojnë dhe hulumtojnë mbi veprimtarinë e një 

organizate jo qeveritare, misioni i të cilës është të çojë 

përpara drejtësinë shoqërore, mundësitë ekonomike ose të 

drejtat qytetare për një grup të veçantë njerëzish të 

përjashtuar.  

 Identifikojnë misionin e organizatës, programet kryesore dhe 

mundësitë potenciale të organizatës për ndryshim. 

Paqja dhe konflikti  Nxënësit arsyetojnë mbi konfliktin si pjesë e zhvillimit të 

shoqërisë njerëzore.  

 Nxënësit sjellin fakte se konflikti nuk mund të përjashtohet, 

se konflikti menaxhohet dhe ndryshon natyrën e tij në varësi 

të menaxhimit, referuar zhvillimit të qëndrueshëm. 

 Nxënësit identifikojnë natyrën e konfliktit dhe përcaktojnë 

faktorët që e tjetërsojnë atë.  

 Nxënësit përdorin gjuhën dhe mekanizma negociues për të 

menaxhuar konflikte në komunitetin ku përmbushin jetët e 
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tyre.  

 Nxënësit diskutojnë mbi një konflikt lokal, rajonal, global.  

 Nxënësit diskutojnë mbi paqen si proces dhe diferencojnë 

konceptet “Pacifizëm” dhe “Paqe”. 

Organizatat shumëkombëshe  Nxënësit pranojnë domosdoshmërinë e organizatave 

shumëkombëshe dhe identifikojnë emrat dhe qëllimet e disa 

prej tyre.  

 Nxënësit hulumtojnë dhe krahasojnë qëllimet dhe programet 

e tri organizatave shumëkombëshe: 

- Një organizatë ekonomike (OPEC: Organizata e Vendeve 

Eksportuese të Naftës);  

- Një organizatë mjedisore (Greenpeace: një grup global me 

interes publik dedikuar për një botë ku njerëzit të jetojnë në 

paqe përmes mënyrave që lejojnë mjedisin natyror të mbajë 

veten): 

- Dhe një organizatë shoqërore (UNESCO, Organizatë arsimore, 

shkencore dhe kulturore e Kombevetë Bashkuara që 

promovon edukimin, shkencat natyrore dhe shoqërore, 

kulturën, dhe komunikimin, si një laborator i ideve dhe 

hartues i standardeve për vendosjen e marrëveshjeve 

universale për çështje etike). 

 Nxënësit u shkruajnë një letër këtyre strukturave, me 
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propozime dhe paraqitje kontrete për të ndikuar në zgjidhje 

të një problemi që i shqetëson ata në nivel kombëtar/ 

rajonal/global. 

Takime ndërkombëtare, samite, 

konferenca, konventa dhe 

marrëveshje 

 Nxënësit hulumtojnë dhe krahasojnë qëllimet, programet, 

dokumentet ose planet e veprimit që rezultojnë nga samitet 

ndërkombëtare, konferencat globale, apo konventat dhe 

traktatet e Kombeve të Bashkuara - së bashku me propozimet 

nga forumet e shoqërisë civile. 

 Shëndeti global  Nxënësit pranojnë dhe lobojnë për nevojën që ka për zhvillim 

të qëndrueshëm, në politika globale dhe lokale në 

përmirësim të shëndetit.  

 Nxënësit diskutojnë si keqpërdorimi i sistemeve ekologjike, 

ekonomike ndikojnë mbi shëndetin dhe sëmundjet e 

ndryshme.  

 Nxënësit listojnë disa nga problemet madhore që ka 

identifikuar fund shekulli, si: obeziteti, sistemi i vaksinimit, 

kërkimet farmaceutike, shëndeti riprodhues, depresioni, 

bulizmi, varësia ndaj internetit, alkooli, droga, trafikimi etj.  

 Nxënësit shqyrtojnë çështje lokale që lidhen me shëndetin 

dhe identifikojnë problematikat që lidhen me to. 
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Teknologjia e përshtatshme  Nxënësit debatojnë dhe bëjnë fokus të diskutimit çështje të 

tilla, si: sa zhvillimet teknologjike janë në shërbim të njeriut 

dhe sa në të kundërtën? 

 Qeverisja  Nxënësit pranojnë dhe arsyetojnë se institucionet qeverisëse 

kanë rëndësi të veçantë për të garantuar zhvillimin e 

qëndrueshëm.  

 Nxënësit sjellin fakte nga qeverisja e mirë/e keqe e çështjeve 

të ndryshme në fushat e shëndetit, mjedisit e tjer. 

 Nxënësit demonstrojnë të kuptuarit e tyre si autoriteti 

qeverisës ushtrohet në vende të ndryshme në forma të 

ndryshme.  

 

 

2.5 Veprimi personal & 

Qytetaria aktive 

Përgjegjësia personale  Nxënësit demonstrojnë brendësim personal të parimeve të 

zhvillimit të qëndrueshëm, si sjellje të përsëritura në shërbim 

të ruajtjes së ujit të pijshëm, përdorimi i transportit publik, 

riciklimi i mbetjeve personale, përdorimi i biçikletave, kursimi 

i ujit dhe energjisë, përdorimi i burimeve alternative.  

 Nxënësit angazhohen në një veprimtari personale për 

qëndrueshmërinë dhe lobojnë për rezultatet e këtij veprimi 

(p.sh: duke përdorur transportin publik, reduktimin dhe 

riciklimin). 
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Përgjegjshmëria  Nxënësit prezantojnë përllogaritjen e gjurmës personale 

ekologjike në mjediset e tyre dhe lobojnë tek të tjerët. 

 Nxënësit krahasojnë dhe vlerësojnë gjurmën ekologjike mes 

tyre dhe bëjnë përllogaritje të gjurmës ekologjike kolektive. 

 Pas përfundimit të vlerësimit të një gjurme ekologjike ose 

produkti ekologjik ose shërbimi që ata përdorin, nxënësit 

identifikojnë produkte alternative ose strategji për 

përdorimin më të përgjegjshëm të tyre.  

 Nxënësit zhvillojnë një mjet për matjen e progresit neto të 

produktit apo strategji alternative. 

Të nxënit gjatë gjithë jetës dhe veprimi  Nxënësit rrëfejnë "historinë e tyre të të nxënit" në të cilën 

përshkruajnë se si mund të mësojnë më mirë dhe të shkojnë 

drejt veprimit, brenda dhe jashtë shkolle, si dhe pikat e forta 

të tyre si nxënës dhe veprimtar.  

 Nxënësit vetvlerësojnë kontributin personal në zhvillimin e 

qëndrueshëm në komunitet.  

Aftësitë dhe strategjitë e ndryshimit 

personal 

 Nxënësit lobojnë për të deklaruar zhvillimin e qëndrueshëm si 

qëllimin final të shoqërisë njerëzore, si mundësi për të ruajtur 

pasardhësit. 
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2.6 Veprimi kolektiv & 

Aksioni qytetar. 

Përgjegjësia lokale kundrejt globale  Nxënësit përshkruajnë dallimin ndërmjet një problemi 

personal, lokal dhe global, marrëdhënien mes tyre, dhe 

ofrojnë zgjidhje të mundshme (në nivele të ndryshme - duke 

filluar nga niveli lokal në atë global).  

 Nxënësit ndërmarrin të paktën një veprim dhe analizojnë 

rezultatet, të cilat i marrin në konsideratë për veprimet e 

ardhshme. 

Vendimmarrja shoqërore dhe bazuar 

në komunitet 

 Nxënësit marrin pjesë në mënyrë aktive në vendimmarrjen 

lokale, kombëtare dhe/ose ndërkombëtare, fokusuar në 

zhvillimin e qëndrueshëm. 

 Diskursi publik dhe politika  Nxënësit komunikojnë idetë e tyre në një diskutim publik apo 

debat, në lidhje me një temë që çon më tej qëndrueshmërinë 

lokale dhe /ose globale, ndërmarrin veprime për këtë temë, 

dhe reflektojnë mbi rezultatet (p.sh., diskutojnë mbi 

konceptin e Shkollës Ekologjike, hartojnë plan projektin e 

hapjes së një biznesi, i cili duhet të plotësojë kushtet e EZHQ). 

Aftësitë dhe strategjitë e ndryshimit 

organizativ dhe shoqëror 

 Nxënësit identifikojnë aftësitë dhe strategjitë e nevojshme 

për të sjellë ndryshime efektive në grup për një çështje të 

caktuar. 

 

 



V. FJALOR TERMASH 

 

Aftësi mbajtëse – Maksimumi i popullatës që një mjedis mund të përballojë. 

Biodiversitet – Tërësia e llojeve, ndërveprimi midis tyre dhe me habitatet brenda një 
ekosistemi, si dhe mjedisi fizik e proceset që mundësojnë këtë ndërveprim. 

Diversitet kulturor – Ndryshime kulturore që ekzistojnë ndërmjet njerëzve të tilla, si 
gjuha, veshja, traditat, mënyra sipas së cilës shoqëritë organizojnë veten, ndërveprojnë 
me mjedisin dhe krijojnë konceptin për besimin dhe moralin. 

Drejtësi mjedisore – Trajtimi i barabartë i të gjithë njerëzve në lidhje me mirëqënien 
mjedisore, pavarësisht racës, të ardhurave, klasës shoqërore. 

Drejtësi shoqërore – Koncepti sipas të cilit drejtësia arrihet në çdo aspekt të shoqërisë, 
jo vetëm në pikëpamje administrative. 

Edukim për zhvillimin e qëndrueshëm (EZHQ) – Përmbajtja, metodat dhe rezultatet e të 
nxënit të cilat i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë njohuritë bazë rreth mjedisit, 
ekonomisë dhe shoqërisë. EZHQ u vjen në ndihmë nxënësve të zhvillojnë aftësitë, 
perspektivat dhe vlerat që i drejtojnë dhe i motivojnë për stile jetese të shëndetshme 
dhe për pjesëmarrje në shoqëri demokratike. (McMillan & Higgs, 2003). 

Ekonomi – Sistemi ose tërësia e veprimtarive ekonomike në një vend, rajon, komunitet; 
menaxhimi i burimeve, financave, të ardhurave, dhe shpenzimet në komunitet, biznes 
etj. (Fjalor Anglisht Collins) 

Ekosistem – Ndërveprimi i komunitetit të organizmave biologjikë (të gjitha qëniet e 
gjalla) dhe mjedisit të tyre fizik (uji, ajri, mineralet). 

Gjurma e karbonit – Sasia e shkarkimeve të karbonit e prodhuar nga individët, bizneset, 
vendet. 

Gjurmë ekologjike - Ndikimi i një personi ose komuniteti në mjedis, i shprehur në 
madhësinë e tokës që kërkohet për të mbështetur përdorimin e burimeve natyrore.  

Globalizim – Procesi i unifikimit të botës në një shoqëri të vetme, që funksionon si e 
tërë, përmes kombinimit të forcave ekonomike, teknologjike, socio-kulturore. 
Transformimi i dukurive lokale ose rajonale në çështje globale. 

Habitat – Vendi ose mjedisi ku një bimë ose kafshë jeton dhe rritet në mënyrë të 
natyrshme. 

LLogaritja e gjurmës ekologjike – Metoda e llogaritjes së gjurmës ekologjike së një grupi 
njerëzish (p.sh., një qyteti, rajoni, vendi). 
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Mjedis – Tërësia e faktorëve biotikë dhe abiotikë të cilët veprojnë në një organizëm, 
popullatë, ose komunitet ekologjik dhe ndikimi i tij në zhvillimin dhe mbijetesën e tyre.  

Përgjegjshmëri – Njohja dhe marrja e përgjegjësisë nga një individ ose entitet në lidhje 
me veprimet, vendimet, prodhimet dhe politikat. 

Shëndet global – Çështje të shëndetit që kapërcejnë kufijtë midis shteteve, që ndikohen 
nga rrethana dhe përvoja të vendeve të tjera, dhe që adresohen nga veprime dhe 
zgjidhje të përbashkëta. 

Shërbime të ekosistemit – Përfitimet që njerëzit kanë nga burimet dhe proceset që 
ndodhin në ekosistemet natyrore. Këto përfitime përfshijnë produkte (p.sh., pastrimi i 
ujit të pijshëm) dhe proceset (p.sh., dekompozimi i mbeturinave). 

Të drejta të njeriut – Të drejtat bazë që i takojnë çdo qënie njerëzore. Të drejtat 
përfshijnë të drejtën për shëndet, arsim, strehim, punësim, pronësi, ushqim, liri të 
shprehjes dhe të lëvizjes. 

Teknologji e përshtatshme – Teknologjia e cila është projektuar duke marrë në 
konsideratë aspektet mjedisore, etike, kulturore, shoqërore dhe ekonomike të 
komunitetit të cilit i shërben. 
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