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Ky dokument mund të përdoret nga mësimdhënësit, nxënësit, organizatat e shoqërisë civile 
dhe gjithë ata që duan të punojnë me nxënësit e shkollave (fillore dhe të mesme) në 
ndërgjegjësimin e tyre mjedisor. Dokumenti përmban vetëm përshkrime të shkurtra koncep-
tuale për të argumentuar nevojën e edukimit dhe aktivizmit mjedisor në shkolla. Ndërsa 
pjesa më e madhe e dokumentit përmban këshilla, udhëzime, shembull dhe ide praktike për 
të nxitur kurreshtjen e nxënësve, dhe si pasojë edhe vullnetin për të vepruar në të mirë të 
mbrojtjen së planetit. 

EC Ma Ndryshe është organizatë komunitare që punon me grupe të ndryshme dhe ka për 
qëllim të krijojë platforma të sinergjinë dhe mekanizma të veprimit për të kanalizuar nëvojat 
dhe kërkesat e komunitetit. Organizata ka kohë që shtyn përpara axhendën mjedisore 
brenda angazhimit të saj mbi planifikimin hapësinor. Një metodologji specifike e promovuar 
nga EC është “Eko Shkolla”, një model funksional në shumë shtete të botës, i cili të mësuarit 
mbi mjedisin e shndërron në nxitje për veprim dhe shtyn nxënësit që të bëhën aktivistë të 
mjedisit duke filluar nga klasa, shkolla, lagjja dhe komuniteti i tyre. 

NjëNjë aktivist mjedisor është një person i cili është i vetëdijshëm për ndikimin që veprimet 
njerëzore kanë pasur - dhe ende kanë - në planet dhe banorët e tij, dhe avokon për zbatimin 
e metodave të qëndrueshme, të shëndosha për mjedisin drejt zhvillimit të njerëzimit. Nor-
malisht, nevoja për tu bërë një ambientalist, qoftë një ambientalist privat apo arsimor, apo 
aktivist mjedisor, është një përgjigje ndaj një lloj kërcënimi për mjedisin e një personi, 
familjen e tyre ose një zonë apo vend që ai e do. EC beson që përkushtimi dhe përkujdesi 
ndaj mjedisit është angazhim afatgjatë dhe edukimi për mjedis që qëndrueshëm duhet të zë 
fill qysh në shkollë fillore dhe të mesme. fill qysh në shkollë fillore dhe të mesme. 

Kosova është në një fazë të hershme të përgatitjes për t’u përballur me sfidat mjedisore që 
kanë ndikim të vazhdueshëm në jetesën, shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve. Të sfiduar 
nga varfëria dhe papunësia e theksuar, shteti dhe shoqëria shtyten ta projektojnë perspek-
tivën zhvillimore larg konsideratave të qëndrueshmërisë, sidomos asaj mjedisore. Ajri, uji 
dhe toka e Kosovës vazhdimisht sulmohen nga energjetika, metalugjia, deponitë, ndërtim-
taria, transporti dhe projektet e mëdha infrastrukturore. Zonat urbane janë nën mëshirën e 
veturave të vjetra dhe karburantit jocilësor, ngrohjes me thëngjill e dru, menaxhimit të de
graduar të mbetjeve dhe zvogëlimit të hapësirave të gjelbra si rezultat i betonizimit. Në anën 
tjetër, fshati dhe zona malore përballen me sfidat e eksploatimit të lumenjve, prerjes së 
pyjeve, kontaminimit të tokës bujqësore dhe dëmtimit të biodiversitetit dhe ekosistemeve.

Udhëzuesi për aktivizëm mjedisor është menduar si dokument komplementar ndaj përmba-
jtjes lëndore mbi mjedisin, e cila është pjesë e kurrikulës zyrtare shkollore të Kosovës. 
Mësimet mbi mjedisin për nxënësin duhet të komplementohen me mundësi veprimi, duke i 
shndërruar nxënësit në aktivistë mjedisorë qysh në moshë të hershme. Ideali që duhet të 
synojmë është qytetari i ndërgjegjshëm që integrin konsideratën mjedisore në përditsh-
mërinë e vet. 
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Në përgjithësi, edukimi mjedisor është pare si fushë studimore shumë-disiplinore dhe përf-
shin dimensionet fizike, kimike, biologjike, sociale, kulturore dhe njerëzore të studimit. 
Tematikat, të cilat shfaqen dukshëm, përfshijnë ndërvarësinë e njeriut dhe natyrës, zhvil-
limin e qëndrueshëm mjedisor dhe social, ndotjen dhe problemet që krijon dhe ruajtjen e 
burimeve natyrore. Temat e tjera që gjejnë një vend të spikatur janë popullsia, shëndeti i nje-
riut, ndikimi i shkencës dhe teknologjisë, industrializimi, kultura, etika, bujqësia dhe ekono-
mia.

Fokusi kryesor i edukimit mjedisor është të ekspozojë studentët në botën aktuale ku ata 
jetojnë. Ata duhet të njihen me çështjet dhe problemet që lidhen me mjedisin. Ata gjithashtu 
duhet të jenë në gjendje të shikojnë problemet dhe shqetësimet mjedisore, të analizojnë, 
vlerësojnë, të nxjerrin përfundime dhe të pajisen veten për t'i zgjidhur ato. Për ta arritur këtë, 
kurrikula mund të bazohet në tre aspektet e zakonshme: Të mësuarit për mjedisin, Të mësu-
arit përmes mjedisit, që nënkupton një eksplorim sistematik përmes një shumëllojshmërie 
veprimtarish dhe Të mësuarit për mjedisin duke krijuar një shqetësim të vërtetë për dhe 
ndjeshmëri drejt mbrojtjes dhe ruajtjes së tijndjeshmëri drejt mbrojtjes dhe ruajtjes së tij

Për të realizuar sa më sipër, objektivat e edukimit mjedisor duhet të përqendrohen jo vetëm 
në njohuri, por më e rëndësishmja në gjenerimin e vetëdijes, zhvillimin e qëndrimeve, vler-
ave dhe aftësive, dhe promovimin e pjesëmarrjes dhe veprimit midis fëmijëve në të gjitha 
nivelet e arsimit shkollor. Duke nënkuptuar, mundësitë e mësimit do të jo të mbetet i kufizuar 
vetëm në klasë por të shtrihet shumë përtej tij.

Qëllimi kryesor i edukimit mjedisor është të njohë dhe sensibilizojë mendjet e reja për prob-
lemet dhe shqetësimet mjedisore, të përfshijë në to qëndrime të shëndetshme personale 
dhe sociale dhe sjellje ndaj mjedisit. Kjo do t'i lejojë ata të fillojnë punën për qëndruesh-
mërinë e saj individualisht dhe kolektivisht duke bashkuar bashkëmoshatarët dhe komunite-
tin.

Edukimi mjedisor sjellë shumë përfitime, por janë dhjetë përfitime kryesore: Imagjinata dhe 
entuziazmi i rritur, Mësimi tejkalon klasën, Aftësitë e të menduarit kritik dhe krijues të rritura, 
Toleranca dhe mirëkuptimi mbështeten, Standardet shtetërore dhe kombëtare të mësimit 
janë përmbushen për lëndë të shumta, Biofobia dhe çrregullimi i deficitit natyror bien, 
Inkurajohen stilet e jetës së shëndetshme, Komunitetet forcohen, Ndërmerren veprime me 
përgjegjësi për të përmirësuar mjedisin, Studentët dhe mësuesit më të fuqizuar.

NëNë përgjithësi, edukimi mjedisor është pare si fushë studimore shumë-disiplinore dhe përf-
shin dimensionet fizike, kimike, biologjike, sociale, kulturore dhe njerëzore të studimit. 
Tematikat, të cilat shfaqen dukshëm, përfshijnë ndërvarësinë e njeriut dhe natyrës, zhvil-
limin e qëndrueshëm mjedisor dhe social, ndotjen dhe problemet që krijon dhe ruajtjen e 
burimeve natyrore. Temat e tjera që gjejnë një vend të spikatur janë popullsia, shëndeti i nje-
riut, ndikimi i shkencës dhe teknologjisë, industrializimi, kultura, etika, bujqësia dhe ekono-
mia.
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Ndërgjegjësimi për mjedisin është mjaft i vetë-shpjegueshëm. Bëhet fjalë për të qenët i 
vetëdijshëm për mjedisin. Mjedisi i referohet gjithë florës dhe faunës, përfshirë të gjitha 
zonat detare dhe ato të kafshëve të egra. Kjo është veçanërisht e rëndësishme, duke pasur 
parasysh sfidat në rritje mjedisore me të cilat përballemi, përfshirë: ndryshimi i klimës, 
ngrohja globale, mungesa e ujit, thatësirat, shpyllëzimi, përmbytjet, ndotja.

PërPër të rritur ndërgjegjësimin rreth çështjeve mjedisore, është me rëndësi jetike që biseda të 
fillohet herët. Ndërgjegjësimi mjedisor duhet të jetë pjesë e kurrikulave shkollore dhe të 
gjitha shkollat mund të mësojnë diçka nga Nisma e Eko Shkollave. Kjo iniciativë globale filloi 
në 1994 dhe inkurajon të rinjtë që të përfshihen në mjedisin e tyre për ta mbrojtur atë.

Këtu janë disa këshilla praktike për të nxitur aktivizmin mjedisor të nxënësve në shkolla:
- Mësoni nxënësit për trekëndëshin: zvogëlimin e mbeturinave, ripërdorimin e burimeve 
dhe riciklimin e materialeve.
-- Organizoni ditë të mbjelljes së pemëve në shkollë dhe tregoni nxënësve pse pemët 
janë të rëndësishme për mjedisin.
- Inkurajoni nxënësit të fikin të gjitha pajisjet dhe dritat kur nuk janë në përdorim.
- Sigurohuni që çezmat të jenë mbyllur siç duhet pasi t'i keni përdorur dhe të përdorni ujë 
me kursim.

Fig. Mbjellja e pemëve në oborr të shkollës nga nxënësit.
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ORGANIZIM PËR VETËDIJESIM MJEDISOR



EC është organizatë e komunitetit, e themeluar ne vitin 2006, që angazhohet 
për avansimin e demokracisë në nivel lokal në Kosovë. Organizata punon me 
një numër të konsiderueshëm grupesh të komunitetit, si dhe mirëmban një pre-
sion të përhershëm ndaj qeverive lokale për qeverisje gjithëpërfshirëse, trans-
parente dhe llogaridhënëse. 
EC angazhohet për qytetari aktive në formësimin e ambientit jetësor duke 
nxitur organizim të mirëfilltë të komunitetit, demokratizim të institucioneve dhe 
pasurim të jetës kulturore në qendrat kryesore të Kosovës, me fokus në Prizren 
dhe Prishtinë. Nga janari i vitit 2015, EC funksionon me këto tri programe: 
Qyteti Gjithëpërfshirës (mobilizim i komunitetit), Qeverisja e mirë (monitorim 
dhe avokim), Hulumtimi (prodhim i dijes).
ECEC angazhohet për qytete/komuna gjithëpërfshirëse në Kosovë. Organizata 
beson në vlerën e shtuar që sjell angazhimi i gjithësecilit në qeverisjen e 
qyteteve/komunave dhe në veçanti e atyre që kanë më pak qasje dhe mundësi 
për të ndikuar. Në punën e saj 13 vjeçare EC është fokusuar në mobilizimin e 
komunitetit duke u dhënë prioritet grupeve të nënpërfaqësuara. Ky angazhim e 
ka vendosur EC-in në krye të organizatave të komunitetit në Kosovë. Një nga 
metodologjitë dalluese të EC-it është ajo e planifikimit urban me pjesëmarrje, 
rezultatet e së cilës janë tejet të prekshme në komunën e Prizrenit.rezultatet e së cilës janë tejet të prekshme në komunën e Prizrenit.
Për shumë qytetarë të Prizrenit, por edhe për disa lokacione të tjera në 
Kosovë, EC shihet si adresë shumë kredibile për çuarjen tutje të nevojave, 
kërkesave dhe interesave komunitare. EC ka punuar dhe vazhdon të punëojë 
ngushtë me PAK, të moshuarit, gratë dhe vajzat, banorët e lagjeve informale, 
komunitetet joshumicë, artistët, ambientalistët dhe shumë të tjerë në baza 
ditore në përpjekjen e përbashkët për t’i kthyer nevojat e qytetarëve në 
vendime e veprime të institucioneve. Në të njëjtën kohë, EC ka ndërtuar grupe 
lokalelokale të komunitetit në nivel të lagjes dhe fshatit në komunën e Prizrenit, 
ndërsa nga viti 2018 këtë praktikë po e bart edhe në komunat e tjera të Kos-
ovës (deri në 2020 synohet zgjërimi deri në dhjetë komuna). Përveç an-
gazhimit komunitar, EC njihet edhe për avokimin konsistent në mbrojtje të 
strukturës urbane të qyteteve të Kosovës, me fokus në vlerat e trashëgimisë 
kulturore dhe natyrore. 
Përmes rrjetit të gjerë të profesionistëve me të cilët bashkëpunon në baza të 
rregullta, EC ka zhvilluar standarde të larta të cilësisë sa i përket shërbimeve 
që i ofron dhe produkteve që i realizon. Organizata ka qenë dhe vazhdon të 
jetë kontribuese e drejtpërdrejtë e hartimit të një numri të konsiderueshëm poli-
tikash publike në nivel qendror dhe lokal. Në të njëjtën kohë, EC ka prezencë 
të shtuar edhe rajonale dhe ndërkombëtare përmes mekanizmave të rëndë-
sishëm të rrjetëzimit profesional dhe të shoqërisë civile.   
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