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TELEFON I GJELBER 04 2234 851
NGA VJEN NDOTJA ME E MADHE NE TIRANE?

Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.
JU MIREPRESIM

Më datë 12 maj, në qytetin e Korçës u
zhvillua konkursi ndërmjet nxënësve të
shkollave pjesëmarresë në projektin
COMBI, shkollat “Mësonjëtorja”, “
Sevasti Qiriazi”, “Ismail Qemali”, “Nuçi
Naçi” e “Demokracia”. Konkursi
përfshinte punimet në poezi, ese, vizatime
dhe punime me materiale plastike të
ricikluara me temë: “Shqipëria ime e pastër
dhe bukur”.

KONFERENCE ME DREJTUESIT E PROJEKTIT COMBI
DHE MESUESIT E SHKOLLAVE TE DURRESIT

 Zhvillohet ne Durrës konferenca mbi ecurinë e Projektit “Shqipëria ime e pastër dhe e bukur”. Merrni pjesë në tepër se
pesëdhjetë vetë: përfaqësues të Drejtorisë Arsimore Rajonale, përfaqësues të Drejtorisë Arsimore në Bashkinë e Durrësit,

drejtorë shkollash e mësues nga gjithë shkollat e rrethit si dhe nxënës fitues të konkursit për mjedisin.

Dy motra nga Kalifornia ( SHBA), Merit
gjashtë vjeç dhe Marlow pesë vjeç kanë
krijuar një patrullë për plastikën. Ato, gjatë
transmetimit të emisionit tepër të njohur
në botë, Oprah Show, me rastin e Ditës së
Tokës, kanë kërkuar tju lexohej mesazhi i
tyre për impaktin e plastikës në oqeanet e
planetit.

Futbollisti i kombëtares
shqiptare Lorik Cana është
Ambasadori i Vullnetit të mirë
të UNICEF, në projektin për
integrimin e të rinjve të dënuar
për vepra të ndryshme
penale.

NGA VEPRIMTARITE NE KUADER TE
PROJEKTIT CLEEN

Nga Klejdi SHYLE,
Studente në Ing. Agromjedis

 Kjo ishte tema e një projekti mjedisor të
zhvilluar në Shkollen 9 – vjeçare “Vëllezërit
Haradinaj” në Rrashbull, Durrës. Synimi i
kësaj veprimtarie ishte të sensibilizonte
nxënësit e kësaj shkolle, por dhe prindërit e
tyre, për një mjedis të pastër e të shëndetshëm
dhe vetë nxënësit të ndermernin veprime
praktike për gjelbërimin e mjediseve të
brendëshme e të jashtme të shkollës.

FEMIJET QE DUAN TE
SHPETOJNE TOKEN

Lexo fq. 8

LORIK CANA

Lexo fq. 7

KONKURS PER MJEDISIN ME
SHKOLLAT E KORÇES

Lexo fq. 3

KUJDESU PER SHENDETIN TEND – DUKE U
KUJDESUR PER MJEDISIN

Lexo fq. 6
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Është folur dhe flitet për pakësimine
mbetjeve urbane edhe nëpërmjet riciklimit.
Për këtë, me nisma e projekte të ndryshme,
veç sensibilizimit, është eksperimentuar
edhe ndarja e mbeturinave në kosha të
ndryshem sipas llojit. Por kjo ka rezultuar
pa sukses. Industria e përpunimit
riciklimit të tyre është ngritur në vendin
tonë për plastikën e letrën, për metalet e
kartonin. Por, në mungesë të grumbullimit
të diferencuar, por dhe të organizimit
nga ndërmarrjet që merren me
menaxhimin etyre, ka raste të
shpeshta që këto sipërmarrje, për të
mbuluar kapacitetin e përpunimit të
tyre, blejnë qindra tonelata mbetje
nga vendet fqinjë si Greqia apo
Maqedonia.

 Për këtë, me anë të Telefonit të
Gjelbër – 2234 851, ju drejtuam 24
qytetarëve, nga të cilët:

- 11 persona me arsim të lartë.
-8 të intervistuar me arsim të mesëm.
- 6 të intervistuar me arsim 8 e 9 vjeçar.
 Tre të intervistuar ( 13 % ) nuk e

njihnin grumbullimin e diferencuar dhe,
u përgjigjën mbas spjegimeve që ju dhanë.
Të tjerët e njihnin si proces.

 Nga përgjigjet e tyre dolën këto
rezultate:

 - 18 persona ( 75 % ) e njohin si proces
dhe kanë dijeni për përpjekjet që janë bërë
për grumbullimin e diferencuar më disa
zona të qytetit. Por të gjithë mendojnë se
kjo ka qënë një veprimtari e dështuar që
nuk ka dhënë rezultat.

 - 21 vetë ( 88 % ) janë të mendimit se
projektet kanë dështuar që në nisjen e tyre

Kjo gjendje pranohet edhe nga Sektori i
Politikave Mjedisore në strukturat e
pushtetit lokal ku, sipas tyre, në rrugët
tregtare dhe shkolla pati një ecuri të mirë,

në zonen e banimit pilot nuk u morën
rezultatat e pritshme. Gjithashtu nga
kompanitë e riciklimit të mbeturinave ka
interes për lëndën e parë, por ka edhe sasia
e mbeturinave ishte e vogel, për rrjedhojë
edhe fitimi ishte pa vlerat e pritura. Por këtu
mund të vlejë puna e kompanisë Romani
BAXT, me president z. A. Furtuna që
mbledh çdo javë mbetjet plastike që
mblidhen nga shkollat e Tiranës të përfshira

Është kënaqësi e veçantë vizita në këtë
fabrikë të riciklimit, e cila përmbush një
detyrë jashtëzakonisht të rëndësishme, me

një impakt shumë të madh, së bashku me
impiantet dhe uzinat e tjera të riciklimit në
mbarë vendin. Impakti është i shumëllojtë.
Para së gjithash industritë e riciklimit janë
industri me një impakt të madh në mjedis.
Ato bëhen në vetvete gjeneratorë të
mbledhjes, të përpunimit dhe të grumbullimit
të të gjitha llojeve të mbetjeve në vend. Por
po kaq i madh është impakti ekonomik i
këtyre industrive. Në uzinën që sapo
vizituam punojnë rreth 100 punëtorë. 1000

në projektin COMBI-Shqipëria ime e pastër
dhe e bukur.

 Mund të përmendet edhe një menyrë
bashkëpunimi që është ofruar për bashkitë

apo komunat në vendin tonë
edhe nga ndermarrja publike
AMIU në Bari të Italisë, e cila
bën riciklimin e mbeturinave
në gjithe qytetin. Kjo firmë
është e specializuar edhe për
pastrimin e bregdetit,
mbledhjen e algave, dez-
infektimin e ajrit dhe ambientit
nga insektet etj. Drejtori i saj,
Giuseppe Savino ka ofruar
bashkepunim mes bashkive të
Barit dhe Tiranës me projekte
në këtë fushë disa muaj më
parë në panairin Fiera Del
Levante, por deri tani nuk
është konkretizuar asgjë.
Athere Savino pati thënë se “
Mbi të gjitha, është shumë i
rëndësishëm ndërgjegjësimi i
qytetarëve për këtë zakon të

ri, jo fort komod për ta’. Kjo, për shoqërinë
tonë, por dhe për pushtetin lokal në Tiranë
e në qytete të tjera mund të shërbejë edhe
si nxitje, sepse as ndërgjegjësimi dhe as
grumbullimi i diferencuar nuk do të bëhen
vetvetiu. Të mos harrojmë se dhe hyrja në
Europë, ku na tokon dhe duam të hymëq,
kërkon dhe këto përpjekje për përmirësimin
e mjedisit por dhe si fusha të reja me një të
ardhme të mirë ekonomike.

KU JEMI ME GRUMBULLIMIN E
DIFERENCUAR?

Përpunimi i mbetjeve urbane përherë ka qënë me probleme në Tiranë
por dhe në qytete të tjera. Kjo, jo vetëm për menaxhimin e tyre, por

dhe për sasinë në rritje që, për shembull, në Tiranë, po mbushin
vendepozitimin e Sharrës e duke nxjerrë problemin e depozitimit të

tyre në një të ardhme jo dhe aq të largët.

për mungesën e organizimit duke u lënë në
“mëshirën “ dhe dëshirën e banorëve të
zonave ku u vendosën kazanët për
grumbullim të diferencuar.

- 8 të anketuar kishin mendimin se
kazanët e vendosur ishin në përgjithësi për
mbledhjen e kartonave, kur dihet se këto,
por dhe kanaçet e aluminit mblidhen nga
romët dhe persona të tjerë në mënyrë
private, spontane e të paorganizuar.

- 11 ( 46 % ) e të anketuarve kishin vërejtje
se, megjithë sasinë dhe vëllimin e madh që
zenë mbetjet plastike, në zonat pilot të
vendosjes së kazanëve, nuk pati kazanë të
veçantë për këto mbetje.

- 20 vetë ( 83 % ) janë të bindur se
mosfunksionimi i projekteve pilot ka ardhur
për mungesën pothuaj totale të sensibilizimit
të banorëve, gjë që duhej patjetër dhej të
kishte paraprirë projektin.

-17 persona (71 % ) kanë mendimin se
është e mundur që procesi i grumbullimit
duhet të fillojë por të paraprihet me
organizim në bazë zonash të vogla, duke
përfshirë patjetër pushtetin lokal e
strukturat e tij, me biznesin e transportit dhe
të riciklimit.

KRYEMINISTRI VIZITON FABRIKEN E RICIKLIMIT TE PLASTIKES
 Ditë më parë, në një mbledhje të Këshillit të Ministrave, z. Sali Berisha shtroi për mundësitë e zgjidhjes së eliminimit të përdorimit të qeseve plastike, përveç se në

procesin e mbulimit të serrave. Ai, në 24 maj vizitoi edhe fabrikën e prodhimit, stampimit, riciklimit dhe ambalazheve plastike fleksibile “Everest IE”, në Kashar, investim
ky me vlerë rreth 10 milionë euro. Më pas, Kryeministri Berisha zhvilloi dhe një takim me kryesinë e Shoqatës së Ricikluesve të Shqipërisë z. Bardhyl Balza.

 Kryeministri shprehu konsideratën dhe vlerësimet e jashtëzakonshme për zhvillimin e industrisë së riciklimit. “Kjo industri ka një impakt shumë të madh në
mbrojtjen  dhe zhvillimin e mjedisit. Nga ana tjetër, kjo është një industri që më veprimtarinë e saj ndikon fuqishëm në punësimin në vend dhe në bilancin tregtar të tij”,
u shpreh ai. Duke e përcaktuar mjedisin dhe mbrojtjen e tij si objektivin më kryesor Kryeministri theksoi se: “dua t’ju garantoj se qeveria është më e gatshme dhe më
e vendosur për të marrë të gjitha vendimet në mënyrë që veprimtaria juaj të zgjerohet gjithnjë e më shumë”.

 Kryeministri Berisha theksoi se në diskutimet që janë kryer në Parlament lidhur me zhvillimin e kësaj industrie është pasur në vëmendje favorizimi i prodhimit
vendas në raport me materialin e importit. “Ju siguroj se mbetemi të hapur për të negociuar me ju dhe për të vendosur skemat më të favorshme për prodhimet tuaja,
për eksportet tuaja dhe për tregun tuaj”, u shpreh ai.

TELEFONI I GJELBER

SI MUND TE KRYHET GRUMBVULLIMI I
DIFERENCUAR NE TIRANE ?

NGA FJALA E KRYEMINISTRIT GJATE VIZITES
të tjerë sigurojnë punën  e tyre të përditshme
në mbledhjen, grumbullimin dhe sistemimin
e materialeve që vijnë nga mbarë vendi, më
pas pësojnë procesin e riciklimit dhe
shndërrohen në materiale plastike të
përdorimit të gjerë në tregun e brendshëm
të vendit dhe në tregun evropian. Ngjitur
me këtë fabrikë fillon së shpejti impianti i

përpunimit të qelqit. Industria e riciklimt,
gjatë 2-3 vjetëve të fundit, ka thithur mbi 50
milionë euro. Riciklimi i letrës, siç më njoftoi

presidenti i kompanisë, në impiantin e saj të
ri arrin në kapacitetet 80 ton në ditë.

 Unë erdha sot për t’ju garantuar ju se
qeveria në një raport të ngushte me ju do të
bëjë çdo përpjekje për suksesin e kësaj
industrie. Në një dialog konstant më ju dhe
shoqatën tuaj do të vendosë kuadrin më të
mirë ligjor dhe  më inkurajues për zhvillimin
e saj. Në tërësi janë së paku 10 mijë shqiptarë
që sigurojnë punën e tyre nëpërmjet kësaj
industrie dhe, dua të pranojmë, ata janë
shtresat më të varfra të vendit.

 Dua të falënderoj Bankën Kombëtare
Tregtare për financimin dhe mbështetjen e
madhe që i jep kësaj industrie, e cila është
jetike për vendin dhe standardet evropiane
të tij në mbrojtjen e mjedisit.

 Edhe një herë dëshiroj të përshëndes
përzemërsisht Presidentin e fabrikës për këtë
investim të shkëlqyer që ka bërë; të

Kryeministri Berisha: Qeveria do të bëjë çdo përpjekje për suksesin
e industrisë së riciklimit, si dhe do të vendosë kuadrin më të mirë

ligjor dhe më inkurajues për zhvillimin e saj

përshëndes më këtë rast shoqatën e
ricikluesve dhe të gjithë sipërmarrësit e

industrisë së riciklimeve, si dhe ta garantoj
se do të ketë një dialog konstant me qeverinë
time, në interesin më të mirë dhe të
përbashkët, si të vendit ashtu dhe të
sipërmarrjeve tuaja.

Kryeministri Berisha gjatë vizitës
në fabrikën “Everest IE”

Nxënësit e shkollave pjesënarrëse në
projektin “COMBI” zhvillojnë vizitë në

fabrikë

Fëmijët duke parë proceset e punë së
riciklimit të qeseve plastike
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Më datë 12 maj, në qytetin e Korçës u
zhvillua konkursi ndërmjet nxënësve të
shkollave pjesëmarresë në projektin
COMBI, shkollat “Mësonjëtorja”, “ Sevasti
Qiriazi”, “Ismail Qemali”, “Nuçi Naçi” e

“Demokracia”.Konkursi përfshinte
punimet në poezi, ese, vizatime dhe punime
me materiale plastike të ricikluara me temë:
“ Shqipëria ime e pastër dhe buker”.

 Fjalen e hapjes e mbajti z. Pandeli
Saraçi nga Drejtoria Arsimore Korçe,i cili
bëri një përshkrim të shkurter të projektit
duke vënë theksin mbi aktivitetet që kishin
të bënin me edukimin mjedisor mëpërmjet
ndërgjegjësimit dhe veprimtarisë praktike
për grumbullimin e mbetjeve plastike në
kuadër të projektit. Ai prezantoi disa nga
veprimtaritë e zhvilluara në shkollat e
qytetit të Korçes si dhe ditën mjedisore në
secilën prej tyre. Femijet ishin të mirenjohur
për këto veprimtari dhe përshtypjet e tyre i

Në fillim të muajit maj, në Durrës u
zhvillua një konferencë mbi ecurinë e
Projektit “Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur”. Merrni pjesë në tepër se pesëdhjetë
vetë: përfaqësues të Drejtorisë Arsimore
Rajonale, përfaqësues të Drejtorisë
Arsimore në Bashkinë e Durrësit, drejtorë
shkollash e mësues nga gjithë shkollat e
rrethit si dhe nxënës fitues të konkursit për
mjedisin.

 Fjalën e hapjes e mbajti znj.Liljana Cani,
kordinatore e projektit për qytetin e Durrësit,
e cila fillimisht falenderoi të ftuarit për
pjesëmarrjen e tyre dhe më pas foli për
tërësinë e problemeve mjedisore që has sot
mjedisi që na rrethon. Ajo u ndal në
veprimtaritë e kryera në zbatim të projektit
COMBI - “Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur”, ku vlerësoi kontributin që ka dhënë
ky projekt në ndërgjegjësimin e fëmijeve në
10 shkollat e përzgjedhura.

 Znj. Cani theksoi se vëmendja e DAR
dhe mësuesve të përfshirë në projekt u
përqëndruan në disa objektiva kyresore si:
Informimi i shkollave, drejtuesve, mësuesve
dhe nxënësve mbi rrezikun që shkaktojnë
këto mbetje plastike ; në të kuptuarit se
grumbullimi dhe riciklimi i mbetjeve plastike
do të kontribuojnë për një mjedis më të mirë
dhe do të promovojnë sjellje dhe qëndrime

Drejtoria Arsimore Rajonale, si
institucion shtetëror vendor ka kontribuar
me ndihmë konkrete në kuadër të
bashkëpunimit me shkollat dhe komunitetin

për të promovuar qëndrime pozitive ndaj
mjedisit që na rrethon. Nismat e këtij
projekti, për të cilin po diskutojmë sot,
konsistuan në informimin e të gjithë
aktorëve që veprojnë në shkollë e
komunitet për rëndësinë e mbajtjes pastër
të mjedisit, sensibilizimin e komunitetit të
gjërë të nxënësve, duke shfaqur e stimuluar
sjellje pozitive ndaj ruajtjes së tij. Në këtë
projekt u përfshinë nxënësit e 10 shkollave
të qytetit dhe mësuesit e ciklit fillor, prindër
si edhe pjesmarrës nga komuniteti që
mbështetën aktivisht këtët nismë edukuese
me vlera gjithpërfshirëse.

 Të gjithë ne sot na bashkon kjo tryezë
për të përballuar një ndër sfidat më të
vështira me të cilën ndeshet i gjithë globi,
ndotja mjedisore. Ndaj qëllimi ynë i
përbashkët është: Mirëedukimi i brezave
dhe paisja e tyre me vlera qytetare në
aspektin ekologjik, për të ndikuar në
respektimin e cilësisë së jetesës. Inkurajimi
i këtyre iniciativave shërben edhe si një

përgjigje ndaj sinjaleve alarmuese qe na vijnë
mbi nivelet e larta të ndotjes së mjedisit që
na rrethon, pjesë e të cilit jemi.

 Metoda aktive të mësimdhënjes dhe
mësimnxënjes “ fëmija për fëmijën” të
zbatuara në kuadrin e këtij projekti në
mësimdhënje kanë ndikuar në përmirësimin
e cilësisë së orëve mësimore ndaj edukimit
mjedisor. Pjesë e këtij projekti ishte edhe
planifikimi i orëve ekstrakurikulare dhe orëve
të lira mësimore në kuadrin e kurikulës së
lirë me tematikë mbi edukimin mjedisor, të
cilët shërbyen për dhënjen e informacioneve
të domosdoshme në lidhje me dukuritë e
ndotjeve mjedisore dhe masat për ruajtjen
dhe reabilitimin e mundshëm të mjedisit,
duke ndikuar në formimin e një brezi të
shëndoshë e të aftë për të përballuar sfidat
e mëdha të ndotjeve mjedisore. Nga zbatimi
i projektit COMBI në qytetin tonë përfituan
10 shkolla, 152 mësues, 4709 nxënës të ciklit
të ulët si edhe mjë numur dyfish i prindërve
të këtyre nxënësve, të cilët me punën e tyre
të çmuar dhanë një ndihmesë të vecantë për
realizimin me sukses të veprimtarive të këtij
projekti.

 Duke vlerësuar rëndësinë e këtij projekti
në formimin e brezave të rinj me koncepetet
e edukatës mjedisore, duke nxitur një mënyrë
jetesxe të shëndetshëme, vlerësojmë punën
e bërë nga koordinatorja e DAR me drejtoritë
e shkollave si edhe veçanërisht mësuesit e
nxënësit që shprehën gadishmërinë për të
punuar e për tu përfshirë në të tilla veprimtari,
pa harruar organizatat mbeshtetëse dhe
nismëtare të kësaj veprimtarie, UNICEF-in
dhe Ekolëvizjen. Ju shprehim mirënjohje dhe
ju konfirmojme vazhdimësinë e mëtejshmë
të këtij projekti dhe, pse jo, edhe zgjerimin e
tij ndoshta edhe në shkollat e tjera të rrethit.

pozitive ndaj mjedisit ; bashkrendimi i punës
me mësueset e ciklit fillor për realizimin e
aktiviteteve praktike të ndërmarra dhe, pas
paisjes e shkollave me kosh, në veprimtarinë
praktike ku çdo të hënë nxënësit sjellin
materiale plastike, qese e mbetje të tjera.
Nëpërmjet këtyre veprimeve nxënësit sollën
ndikim pozitiv edhe në sjelljen e prindërve,
mësuesve dhe të gjithë komunitetit.

 Më poshtë znj. L.Cani u ndal në
përfitimet e arritura nga zbatimi i veprimtarisë
së projektit. Ajo theksoi se fëmijët që janë
përfshirë në këtë projekt janë përfshirë
vazhdimisht në aksione duke sjellë plastikë
nga shtepitë e tyre çdo të hënë , si dhe janë
zhvilluar nje sërë veprimtarish në orët
mjedisore ku vlerësohet shkolla
“Demokracia”, e cila nëpërmjet një aktiviteti
kishte pastruar edhe territore jashtë Shkolles,
gjithashtu duke u bere thirrje komunitetit
përreth, duke kërkuar ndihmë edhe në

bashki, nepermjet mësazheve
të tyre.

Pjesëmarrësit diskutuan
për ecurinë e projektit,
veprimtaritë e zhvilluara,
rezultatet e arritura dhe për
dtyrat që dalin dhe duhen
vënë në jetë në të
ardhmen.Mendimi i
përgjithshëm që përshoi

diskutimet ishte se zbatimi i projektit COMBI
ka arritur të japë një shkallë të lartë
ndërgjegjësimi, jo vetëm te nxënësit e
mësuesit e shkollave, por dhe te familjarët e
tyre, për rëndësinë e grumbullimit të
diferencuar të mbetjeve, e sidomos atyre
plastike, impaktin e tyre në mjedis dhe për
riciklimi.

(Lexo faqe 4 e 5)

KONFERENCE ME DREJTUESIT E PROJEKTIT COMBI
DHE MESUESIT E SHKOLLAVE TE DURRESIT

KONFIRMOJME VAZHDIMESINE E PROJEKTIT
 Nga diskutimi i znj. Ermira BILANI, Drejtoresha e DAR, Durrës

Kjo ishte tema e një projekti mjedisor të
zhvilluar në Shkollen 9 – vjeçare “Vëllezërit
Haradinaj” në Rrashbull, Durrës. Synimi i
kësaj veprimtarie ishte të sensibilizonte

nxënësit e kësaj shkolle, por dhe prindërit e
tyre, për një mjedis të pastër e të
shëndetshëm dhe vetë nxënësit të
ndermernin veprime praktike për gjelbërimin
e mjediseve të brendëshme e të jashtme të
shkollës.

NGA VEPRIMTARITE NE KUADER TE PROJEKTIT CLEEN

KUJDESU PER SHENDETIN TEND – DUKE U
KUJDESUR PER MJEDISIN
Nga Klejdi SHYLE, Studente në Ing. Agromjedis

 Lëvizja mjedisore e nxënësve të kësaj
shkolle po shihet me një përparësi të veçante
si nga drejtoria e shkollës,ashtu dhe nga
mësuesit, në veçanti nga ata të edukimit

mjedisor, po ashtu dhe mësuesit
e Ciklit të Ulët. Drejtori i shkollës
z.Mehmet Berisha, pasi
falenderon UNICEF për
mbështetjen financiare që dha në
kuadrin e Projekteve CLEEN,
thotë: “Qëllimi dhe synimi ynë
është të arrijmë që nxënësit të
jetojnë në harmoni me mjedisin
dhe të përvehtësojnë njohuri,
vlera, përvojë, të veprojnë
individualisht dhe kolektivisht
për të zgjidhur problemet e sotme
dhe të së ardhmes së mjedisit”.
“Të përçojmë tek ata dashurinë
dhe kujdesin për mjedisin, të
zhvillojmë aftësi të tilla që të
kuptojnë problemet e mjedisit, të
marrin pjesë në mënyre kritike në
diskutime për tema të lidhura me

të dhe të ofrojnë alternative për zgjidhjen e
problemeve mjedisore me këtë objektiv “ –
thotë presidenti i shoqatës “ Ekologjisti”, z.
Bashkim Shyle, zbatuesi i këtij projekti
mjedisor.

 ( vijon ne faqen 6 )

kishin shprehur me poezitë, esetë, vizatimet
dhe punimet që paraqitën në konkurs. Në
fund, juria e përbërë nga z. Pandeli Saraçi,
Juola Kamenica dhe Klea Prodani,
specialistë të Drejtorisë Arsimore, Aferdita

Dhori nga shkolla
“Naum Veqilharxhi “
dhe Ylli Shahinasi nga
shkolla “Naim
Frashëri”.

Pas ndarjes së
çmimeve përshënde-
tën pjesëmarrësit edhe
z. Pandeli Saraçi, i cili
falenderoi nxënësit
dhe mësuesit për pu-
nën e tyre dhe premtoi
se veprimtari të tilla do
të vazhdojnë, po ashtu

dhe aksionet për ditën mjedisore në secilën
shkollë dhe për veprimtari të tjera kulturore
dhe edukative për ndërgjegjësimin e
mëtejshëm, jo vetëm të nxënësve të
shkollave pjesëmarrese, por edhe të
nxënësve të tjerë dhe të komunitetit të tyre.

 Në konkurs përshëndetën e
falenderuan përfaqesuesit edhe në emër të
Qendrës së Grupimit Ekolëvizja. po ashtu
nga të pranishmit u shprehën dhe vlerësime
e falederime për UNICEF, që ka mundësuar
një projekt të tillë me vlera për
ndërgjegjësimin dhe të aksioneve praktike
për mjedisin, në dobi të shëndetit dhe
përmirësimit të cilesisë së jetës së
komunitetit.

KONKURS PER MJEDISIN
ME SHKOLLAT E KORÇES
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Bashkia dhe Drejtoria e saj
Arsimore e kanë vlerësuar që në
hapat e parë këtë projekt dhe e kemi

trajtuar sëbashku me projektet e tjera
qe ka patur bashkia për mbetjet e
ngurta urbane. Ne jemi duke
përgatitur në partneritet me IFS (
International Financing Company),
një draft ku do të parashikohen se
si do të riciklohen mbetjet e ngurta
urbane në Durres. Ky draft pret të
miratohet në një mbledhje të
veçante në bashkinë e Durrësit.

 Unë siguroi pjesëmarrësit dhe
qytetarët se Bashkia Durrës do të
bëhet pjesë në veprimtaritë për

edhe për letrën, edhe për plastikën.
Ajo që mungon dhe nuk funksionon
është pjesa midis mbledhjes dhe
riciklimit ku, për fat të keq është
shteti në mes, i cili, veç të tjerave,
duhet të ketë parasysh edhe
aspektin ekonomik të vendit, por
edhe të biznesit. Sipërmarrjet e
riciklimit janë të gatshme për të
bashkëpunuar edhe me projekte të
tilla si COMBI, por deri athere ku
nuk dëmrohet interesi i tyre
financiar. Prandaj dhe transporti që
mund të bëjë biznesi duhet të
sigurojë një sasi të mjaftueshme e
cila, të paktën, të mbulojë kostot.

 Unë fillimisht dua të them se ky
projekt duhet trajtuar vetëm si fillim
dhe ai duhet vazhduar, pavarësisht
vështirësive, sepse përndryshe nuk
do të kishte vlerë materiale, por aq
më tepër morale në edukimin e
nxënësve e familjarëve të tyre nga
boshllëku që do të krijojë kjo gjë.

 Biznesi është i gatshëm ta
vazhdojë bashkëpunimin e mëtej-
shëm për mbledhjen e plastikave dhe

 Durrësi për vetë pozicionin
gjeografik, vlerat artistike dhe
kulturore ka një potencial të madh
turistik. Turizmi përfaqëson një

veprimtari të rëndësishmë
fitimprurëse. Vija bregdetare i jep
mundësi zhvillimit të turizmit
familjar. Ai duke qënë një qëndër e
madhe turistike duhet të ndërtojë
edhe pika të tjera turistike për të
përballuar nje fluks të mjadh
turistësh në çdo stinë. Kështu del
detyrë e secilit prej nesh të ndërtojë
dhe të jetojmë në një mjedis të
pastër e të përshtashëm. Njeriu në
cdo moment ndikon mbi mjedisin,
hedhja e mbeturinave vend e pa
vend, ndotja e ajrit, prishja e
kanalizimeve të ujrave të zeza,
hedhja e lëndëve plasëse në një
mjedis ujor, prerja pa kriter e
pemëve, ndërtimet pa leje etj, sjellin
dëmtime të cilat reflektohen në jëtën
dhe shëndetin e njertiut.

 Shkolla Demokracia ka rreth
1100 nxënës. Shquhet për projektet
dhe nismat për mbrojtjen e mjedisit.
Me nxitje edhe nga projekti COMBI
dhe nga nevoja e pastrimit nga
mbetjet plastike etj.., por për
sensibilizimin e nxënësve e
komunitetit për ndërmarrjen e
aksioneve mjedisore shkolla po
krye veprimtari të tilla si:

-Pastrim për kanalin e ujërave të

 Në zbatim të projektit, duke
përdorur aktivitete ose hapa që kanë
lidhje me njëri tjetrin fëmijët kanë
filluar të mendojnë mbi çështjet
mjedisore, të marrin vendime dhe të
ndërmarrin veprime për të përkrahur
një mjedis të sigurt dhe të pastër në
komunitet me mbështetjen e të
rruturve. Duke qënë se temat e
zhvilluara kanë për bazë trekëndëshin
shkollë – familje – komunitet
kuptohet se këta janë kujdestarët që
luajnë një rol kritik në inkurajimin dhe
mbështetjen e fëmijëve. Bashkë me
fëmijët kemi punuar që ata të
kuptojnë se ç’është mjedisi, si ta
mbrojnë mjedisin rëndësinë e mjedisit
në jetë, rëndësinë e mjedisit në
jetëgjatësinë e njeriut.

 Pse është i rëndësishëm mjedisI?
Pse ta pastroj unë?, thotë një
tjkëtër.Ta pastrojë kush të dojë –

mund të thotë tjetri.
 Por këto mendime nxënësit e tjerë

i kanë shqetësuar dhe së bashku kanë
hartuar mendime sa më të vlefshme
për pastërtinë e mjedisit.
Ndryshimet mjedisore ndikojnë në
mirëqënien dhe shëndetin e
fëmijëve. Nëse do të pastrojnë të

bardha që kalon ngjitur shkollës,
mbjellje të pemëve dekorative në
oborrin e shkollës, pastrimin dhe
grumbullimin e mbeturinave në

komunitetin pranë shkollës.
-Është marrë nisma për një

veprimtari me titull: Sensibilizim i
komunitetit për të mbajtur pastër
plazhin si një ndër zonat më të
rëndësishmë të qytetit.

 Çfarë ndryshimesh kërkuam me
këtë? Ndërgjegjësimin e komunitetit
për të mbajtur një mjedis të pastër.
Pastrimi fizik i mjedisit të plazhit të
Porto Romanos dhe krijimi
kushteve më komode të pushuesve
në këtë plazh.

Aktivitete të tjera që do të
zhvillohen janë njohja praktike me
gjëndjen e plazhit duke marre
filmime rreth ndotjes së deri-
tanishme në plazh, sensibilizimi i
nxënësve duke i njohur me ndotjen
nëpërmjet videove, etj, ndarja në
grupe e nxënësve dhe ndarja me
parcela te vëndeve për pastrim,
përcaktimi i pikës së grumbullimit
të mbeturinave, përgatitja e
fletëpalosjeve dhe posterave me
slloganin ” Plazhin e duam
gjithmone kështu” etj.

 Ne shpresojmë, e jemi të bindur
se këto veprimtari do të
sensibilizojnë edhe pjesën tjetër të
banorëve të Durresit.

grumbullimin e mbetjeve plastike.
Për këte qëllim kemi kontaktuar me
një firme dhe kemi përgatitur ëdhë
një draft në të cilin parashikohen
hapat që do të ndërmerren për
grumbullimin dhe riciklimin e
plastikës.Gjithashtu është
parashikuar, që nëpërmjet riciklimit
të plastikës,të përgatitet lënda e
parë për procese të tjera të jetës së
përditshme.

 Unë e vleresoj shumë këtë takim
dhe veprimtaritë që janë kryer nga
nxënësit dhe mësuesit në kuadër të
projektit. Kjo konferencë përkon
edhe me mbledhjen e Këshillit
Bashkiak të rrethit Durrës, ku do të
përcaktohen veprimet që do të
ndërmerren për menaxhimin e
mbetjeve urbane si dhe
grumbullimin e përpunimin e
mbetjeve plastike. Ne emër të
bashkisë dhe të Kryetarit të saj, ju
jap fjalën se do të shtojmë
bashkepunimin me projektin
COMBI, për tërheqjen e mbetjeve
plastike dhe për të patur një
”Shqipëri të bukur dhe të pastër”.

gjithë dhe bëjnë sensibilizim për
një mjedis të pastër, nëse cdo kush
merr përgjegjësinë dhe hedh
mbeturinat në vëndin e duhur
atëhere edhe mjedisi do të marrë
frymë lirisht dhe do të ndikojë në
rradhë të parë në vizionion e
fëmijëve për një botë të pastër si
dhe në shëndetin e tyre dhe tonin.

 Duke zbatuar projektin CLEEN
fëmijët i seleksionojnë mbeturinat
dhe i hedhin në vënde të caktuara.
Ata vetë ndajnë mbeturinat
plastike nga mbeturinat e tjera.
Inkuarjimi i tyre është i madh edhe
nga mësuesit e ciklit të ulët të
shkollës tonë. Në koshin e madh të
gjelbër të vendosur në oborrin tonë
nxënësit hedhin mbeturinat e tjera.
Në koshin e madh të gjelbër të
vendosur në oborrin tonë nxënësit
hedhin mbeturinat plastke gjë që

është parë edhe nga mbështetësit
e projektit.

 Ndërgjegjësimi i mëtejshëm,
edhe jashtë jashtë projektit, dhe
sensibilizimi nuk do të mungojë
derisa të gjithë, fëmijë-prindër-
komunitet të binden për rrezikun që
i kanoset mjedisit nga papastërtia.

Shqipërinë, midis të tjerave e
më së shumti, e ndan nga Europa
mjedisi. Dhe mendoj se projekte
të tilla janë shumë të vlefshme
për fëmijët. Mendoj aë në këtë
moshë merren më tepër shprehitë
dhe mbaj mend akoma edhe sot
mësuesit e shkollës fillore dhe
aro që na mësuan dhe i kemi
edhe sot si shprehitë më të forta
të jetës.

 Në vendin tonë është
mbyllur cikli i riciklimit nëpërmjet
nismës peivate. Edhe për metalet,

letrës duke patur parasysh edhe
vështirësitë në transportimin e tyre
Në bregdet janë më metra të tëra
me mbetje plastike dhe është për tu
çuditur se ne blejmë këtë plastikë(
apo letër) e mbas përdorimit e
hedhim e më pas blëjmë një tjetër.
Por në fakt këto mbetje plastike janë
pasuri kombëtare po të mblidhen
dhe përpunohen, është 1500 euro
një ton.

 Ju si shkolla, mendoj të caktoni
një pikë, dhe ne si firmë ju
garantojmë se do ti marrim
plastikat. Ne do t’u ndihmojmë si
firmë private që me këto para të
blëjmë libra atyre që nuk kanë para
t’i blejnë. Ajo që mungon është
ana praktike qe duhet vënë në
punë dhe qe është shumë e
rëndësishmë. Mësoni fëmijët që
projekti të vazhdojë. Firmat
ricikluese nuk kanë ndonjë interes
të madh, por le ta vazhdojmë
bashkëpunimin qoftë edhe për të
rritur shkallën e ndërgjegjësimit të
fëmijëve e familjarëve të tyre.

 Në vitet e para të jetës fëmija
mëson më shumë se gjatë gjithë
pjesës tjetër të jetës. Nëse gjatë
viteve të para të jetës, fëmijët
ushqehen mirë dhe ndaj tyre
tregohet kujdes për të marrë
njohuritë më të mira të mundshme
atëhere themi se po i ndihmojmë
këta fëmijë që ata ta fillojnë jetën
mbarë. Metoda fëmija-fëmijës, e
cila është metoda bazë e projektit
COMBI është një proces edukues
që lidh të mësuarin e fëmijëve me
veprimin konkret për mirëqënien
dhe zhvillimin e familjeve të tyre,
komunitetit ku ata jetojnë duke
përfshirë edhe mjedisin. Kjo
metodë zhvillon aftësitë vendim-
marrëse dhe problem-zgjidhëse të
fëmijëve në mënyrë qe ata të
ndërmarrin veprime konkrete.
Njeh aftësitë e fëmijëve për të

komunikuar dhe për të qënë të
ndjeshëm ndaj situatave të
vështrira mjedisore. Fëmijët duke
zbatuar këtë metodë kuptojnë se
mund të jënë ata vetë agjentë të
ndryshimit por që kanë nevojë për
mbështetjen lehtësuese të
mësuesit, prundit, komunitetit.

NDIKIMI I PUSHTETIT VENDOR
NE PROJEKTIN “COMBI”

PROJEKTI DUHET TRAJTUAR VETEM SI FILLIM
Nga diskutimi i Bardhyl BALZA, President i Shoqatës së Ricikluesve të Shqipërisë

MBI VEPRIMTARINE E SHKOLLES “KUSHTRIMI I LIRISE”
Nga diskutimi i znj. Rudina ÇEÇEKU

 Diskutim i zotit Adrian GURRA, Drejtoria Arsimore në
Bashkinë e Durrësit

PER NJE PLAZH TE PASTER
E TE SHENDETSHEM

Nga Vjollca VRIONI, shkolla “Demokracia”
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Projekti COMBI, i mbështetur
ng UNICEF dhe Mbretëria e
vendeve të Ulta është shume
kuptimplote dhe nje fryt i
bashkëpunimit të ngushte midis
shkollës, nxënësve, mësuesve,
prindërve, komunitetit, drejtorive
arsimore dhe strukturave të
pushtetit lokal.Paketa e gjelbër për
edukimin mjedisor në shkollën
tonë, ka kohë që ka hyrë. Por me
këtë projekt, është zhvilluar një
paketë mësimore për klasat e ciklit
fillor, shoqëruar me trainimin e
shumë mësuesve, çka përbën një
ndihmë për sistemin tonë arsimor,
në fushën e edukimit me njohuri,
aftesi dhe kultivim të qëndrimeve
promjedisore.

 Që pas trainimeve të para të
nëndrejtorëve dhe mësuesve u
përgatiten planet e reja mësimore
në lëndën e veprimtarisë
ekstrakurrikulare dhe në orët e lira
të lëndëve të tjera, si dituri,
gjuhë,aftësim teknologjik, edukim
figurativ etj, ku u përfshinë
modulet e përbërësvë të mjedisit
duke filluar zbatimin e tyre
menjëherë. Një ndihmë e madhe

Gjate vitit shkollor 2008- 2009
mësuesit e ciklit të ulet të shkolles
sonë morën pjese në trajnimin tre
ditor me temë ”Edukimi mjedisor”.
Gjatë trainimit u trajtuan çeshtje
teorike në lidhje me problemet
ekologjike në botë dhe veçanërisht
me ndotjen mjedisore në vendin
tonë. U evidentua rëndesia e
edukimit mjedisor me grupmoshat
e ciklit të ulët,të cilat do të
aplikoheshin në orët e veprimtarisë
jashtë kurrikulare si edhe në
nderthurje me tema të ngjashme të
zhvilluara në lendët e tjera ku
trajtohen çeshtjet e mjedisit. Në
këtë kuadër mësuesit trajtuan tema
shumë të rëndësishme dhe
ndërgjegjësuese për nxenesit për
ruajtjen e vlerave të parikthyeshme
të natyres, mungesat dhe dëmtimi
i të cilave ndikon në jetesën e
gjallesave.

 Trajnimi u fokusua në modulin
e ujit ; modulin e ajrit ; modulin e
tokës etj... Nëpërmjet tyre edhe
nxënësit e shkollës sonë morën në
vazhdimësi njohuri për problemet
mjedisore dhe, mbi të gjitha, se
çfarë detyrash na dalin në këtë
drejtim. Ato janë bërë një zë ndër-
gjegjësues i këtyre problemeve në
shkollë, në familje e komunitet.

 Fillimi i projektit COMBI ndikoi
fuqishëm në dhënien e shtytje të
re këtyre mësimeve. Takimii i parë
që zhvilloi Grupimi ”Ekolëvizja ”,
në promovimin e projektit, ndihmoi
që fëmijet të kuptojnë rëndesine e
një mjedisi të mbrojtur, nxiti sjelljen
pozitive dhe inkurajoi aktivitetet e
ndërmarra nga vetë fëmijet,
sidomos për rrezikun e madh që
shkaktojnë mbetjet plastike por
dhe të kuptojnë se duhet edhe
kontributi i tyre në këtë drejtim. Ata

vendosën që çdo të hënë të
silleshin në shkolle të tilla
materiale dhe më pas të
përcilleshin në fabrikat e riciklimit
sipas nje grafiku qe do të
percaktohej nga shkolla. Në
vazhdim fëmijëve ju kërkua që ky
sensibilizim të përçohej edhe në
komunitetin ku jetojnë dhe familjet
e tyre.

 Ishin të parët fëmijet e ciklit
fillor që e moren me përkushtim
këtë nismë dhe me çiltërsine dhe
naivitetin e moshës drejtoheshin
në vendin e hedhjes së
mbeturionave me deshirën per ta
mbushur koshin. Megjithatë kjo
pati dhe pengesa nga e një fabrike
riciklimi në qytetin tonë. Duhet
theksuar se Grupimi ”Ekolëvizja”,
nëpërmjet koordinatores, zj L.Cani,
kanë marrë përsiper dhe kanë
organizuar aktivitete, qëllimi i të

cilave ka qënë ndryshimi i sjelljes
së femijve ndaj mbetjeve plastike.

 Po në kuadër të projektit u
zhvillua dhe konkursi me temë ”
Shqipëria ime e Pastër dhe e
Bukur” midis klasave të IV-ta me
krijime në poezi,ese,vizatime e
makete e punimet e nxënësve u
ekspozuan në formën e një panairi.
Duhet thënë se interesi dhe
pjesëmarrja ishte shumë e mirë dhe
ishte e veshtirë që të perzgjidhje
disa prej tyre.

 Në mungesë të një fabrike
riciklimi mbetjesh plastike në
qytetin tonë u organizua një vizitë
në fabrikën e riciklimit të letrës në
Portoromano ku nxënësit u
njohën me riciklimin e letrës dhe
përforcuan më mirë njohuritë që
ata kanë marre në procesin
mësimor.

 Përfshirja e shkollës në këtë

për mësuesit, qe paisja e tyre me
librin ” Edukimi Mjedisor” me
metodologjinë e tij ” Fëmija për
fëmijën” fletët e punës së
nxënësvë dhe një bazë e mirë
materiale për realizimin e programit.
Bashkëpunim të ngushtë kemi
patur dhe me koordinatoren e
projektit në Drejtorinë Arësimore,
znj. L. Cani, e cila ka monitoruar e
mbështetur, ka realizuar dhe
trajnimin e mësuesve të rinj me orë
model nga mësues me përvojë te
shkollës sonë.

 Gjatë këtyre orëve, fëmijët kanë
marrë mësime të dobishme, edhe
t’i kalojnë ato tek të tjerët, kanë
dhënë mendime e ide për
planifikime, organizime,
monitorime, bënë projekte,
miniprojekte dhe vlerësuan
veprimtaritë e tyre. Tashmë në të
gjitha klasat tona dhe në muret e
shkollës gjen postera për
rëndësinë e ujit, ajrit,
biodiversitetit, tokës dhe
mbrojtjen e tyre nga ndotja. Filmat
viztimorë e dokumentarë të ”
Paketës së gjëlbër” kanë një
motivim për diskutime të frytshme

në nxjerrjen e mesazheve
mjedisore, ekspozitat e larmishme
me vizatime, poezi, ese, materiale
të riciklueshme janë të shpeshta
dhe mjaft edukuese. Ditët e
festave ndërkombëtare të mjedisit
po i kujtojnë duke u dhënë
rëndësinë që meritojnë si
moshatarët e tyre në botë.
Konkurset midis klasave për
krijimet më të bukura për mjedisin,
dramatizimet, kanë gjallëruar më
tepër jatyën artistike në shkollë.
Intervistat me ekspertët mjdisorë,
vëzhgimet e bëra në mjediset
përreth shkollës, anketimet e bëra
nga nxënësit kanë realizuar dhe
lidhjen e tyre me gjëndjen aktuale
të ndotjes në qytet.

 Njohja e tyre me projektin
COMBI dhe përfshirja në të, i ka
ndërgjegjësuar për dëmin e madh
që shkaktojnë mbeturinat plastike
kudo në mjedis, ndaj herë pas here
sjellin në shkollë mbeturinat
plastike per t’i ricikluar. Ata kanë
vizituar edhe impiantin e riciklimit
të tyre, poir jo vetëm kaq, ata
tashmë janë më të përgjegjshëm
përt të mbajtur pastër ambjente e

shkollës, për të mos shpërdoruar
letrën apo sendet e tjera, kanë bërë
veprimtari praktike si mbjellje
lulesh për klasën, lyerje pemësh të

shkollës dhe të rrugës pranë saj
me gëlqere, mbledhje mbeturinash
etj duke u shndërruar dalëngadalë
në ekologjistë të vegjël.

 Në vazhdim të këtij projekti u
organizua dhe konkursi me temë
Mjedisi ku nxënësit tanë dolën
fitues të çmimeve I dh II ndër më
të mirët të shpallur në DAR.

 Në këtë kontekst unë desheroj
të përshëndes edhe njëhërë

projekt ishte një privilkegj pasi u
dha mundësia, që me financimin
e tij, shkolla jonë fitoi të drejtën e
aplikimit të projektit AMBJENTI
YNE. Ky projekt synon rregullimin
dhe gjelbërimin e mjedisit të
jashtëm të shkollës në mënyrë që
të jetë në funksion të veprimtarive
praktike të nxënësve, çlodhës dhe
argëtues për nxenesit, mësuesit
dhe komunitetin.

 Duke permbledhur për sa më
sipër mendoj se projekti COMBI
nuk duhet të mbetet vetëm në
kuadrin e moshës së ciklit fillor,
por të vazhdojë më tej edhe në
vitet që do të pasojne këto mosha,
pasi,tashmë ato jane të
ndërgjegjësuar, në të kuindërt
procesi do të mbetej në vend. Ata
janë bërë dallendyshet e para që
do të çojne më tej këtë projekt, me
idetë dhe veprimtaritë e tyre.

ZBATIMI I PROJEKTIT – FRYT I BASHKEPUNIMIT
Nga diskutimi i znj. Merita BEKTESHI, Drejtore e shkollës ” Vasil Ziu”.

organizatorët, dua të falënderoj
UNICEF-in, Ambasadën e
Mbretërisë së Holandës dhe
Ekolëvizjen, për këtë mbështetje
dhe zhvillimin e këtij projekti, si

edhe të shpreh gadishmërinë e
shkollës që unë drejtoj për të
forcuar këtë bashkëpunim e për të
zhvilluar më shumë projekte në
fushën e mjedisit në mënyrë qe
nxënënsit të edukohen me
mjedisin, të fitojnë shprehitë me
kohë dhe t’i fuqizojnë ato gjatë
gjithë procesit të edukimit të tyre.

PROJEKTI NUK DUHET TE MBETET VETEM NE KUADRIN E CIKLIT FILLOR
Nga diskutimi i znj. Luljeta TURKESHI, ShkollA “Vasil Ziu”
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Nga Klejdi SHYLE, Studente
në Ing. Agromjedis

 (vijon nga faqja 2 )
 “Kemi probleme mjedisore edhe në shkollën

tonë ”, thotë mësuesi i ciklit të ulët,z. Sadik Prethi,
“për shembull nxënësit i hedhin pa kriter mbetjet
ushqimore, ambalazhet e ushqimeve që blejnë,etj,
nuk ka pasur gjelbërim të mjaftueshëm nëpër klasa,
kujdesi për higjenën dhe pastërtinë brenda në klase
kishte rënë ndjeshem, por me ndërgjegjësimin që u
bë për mjedisin me nxënësit, gjendja ndryshoi dhe

patjetër për mirë. U kryen shumë aktivitete, ku
karakteristike këtë radhë ishte pjesëmarja po thuaj
e të gjithe mësuesve, si të ciklit të ullët dhe atij të
lartë”.Ndërsa koordinatorja e senatit te nxënësve
z. Diana Halucaj shprehet: “Jemi të bindur se
gjelbërimi i mjediseve të brendëshme e të jashtëme
të shkollës do të ndikojnë jo vetëm në
ndërgjegjësimin e nxënësve për një mjedis të pastër
dhe të gjelbëruar, por do të jetë dhe një faktor
edukues dhe çlodhes për ta.

 Mendimin e nxënësve për këtë veprimtari e
shpreh Kryetare e Qeverise së nxënësve, nxënësja
e klasës së nëntë Oneda Kabashi.Ajo thekson se “
Ndryshimi që mendojmë se kemi bërë disi, me
aplikimin e këtij projekti mjedisor,është se kemi
arritur që nxënësit të përkujdesen më shumë për
mjedisin, ta duajnë dhe ta mbrojnë atë “.

 Gjate zbatimit të këtij projekti mjedisor u
punua me objektiva, ku disa prej tyre ishin:

 -Hapja e ekspozitave dhe zhvillimi i
konkurseve me karakter mjedisor ku pati një
pjesëmarrje të madhe të nxënësve,sidomos me
vizatime. “Për këtë, në përzgjedhjen e vizatimeve
më të mira, të cilat i vendosëm në stenden që u
përgatit enkas për këtë aktivitet me tiull “Piktori

Projekti ” Bota ime e gjelbëruar” është bazuar
mbi projektin CLEEN për mbrojtjen e mjedisit.
Pjesëmarrësit në këtë projekt janë klasat IV-a dhe
III-a të shkollës sonë.

 Zbatimi i këtij projekti është punuar me disa
faza të ndryshme. Fillimisht nxënësit janë njhur
me temën dhe objektivat. Ato janë ndarë në grupe,

ku secili është bërë pjesmarrës në një detyrë të
caktuar. Qëllimi i kësaj ishte që nxënësit të merrnin
informacion mbi pemët,lulet, bimët dhe ndikimin
e tyre tek ne dhe të informoheshin mbi rëndësinë
e gjelbërimit në shëndetin e njerëzve dhe mjedisin.

 Objektivat ishin të aftësoheshin nxënësit për
të kuptuar çfarë është gjelbërimi; vlerat dhe
rëndësia e tij ; të eeisin praktikisht kujdesin për
pemët dhe lulet ; të ndërmerrnin aksione për të
shtuar gjelbërimin në shkollë dhe në qytet ; etj...
Format e punës që kemi përdorur janë: diskutimet
përgatitore, puna në grupe, konkurse,shëtitje në
qytet, lojra, mbjellja e pemëve, farave të bimëve
në shkollë e qytet, mbledhje për riciklim të mbetjeve
plastike, këngë, intervista, qëndisje etj..

 Mjetet që kemi përdorur gjatë zbatimit të
projektit kanë qënë kompjuteri, video-projektori,
fidane pemësh e fara bime, lule, vazo, vegla pune
etj..Me anë të temave mjedisore u përpoqëm që
nxënësi të bëhët zbatues praktik dhe të
ndërgjegjësohet për mirëmbajtjen e gjelbërimit në
shkollë e kudo. Puna në projekt është zhvilluar në
disa orë mësimi në lëndë të veçanta ku nxënësit
punojnë konkretisht në orën e aftësimit teknologjik

në punën me dorë, etj. Përmes kësaj lënde janë
përfshirë edhe lëndët e tjera si gjuhë, dituri natyre,
edukim figurativ, edukata muzikore e ajo shoqërore.

 Gjatë orëve së mësimit u dhanë informacione
me video projektor për bimët, pemët dhe
shpyllëzimin. U shfaqën video të animuara që
nxënësit të kuptonin më mirë informacionin rreth
gjelbërimit dhe të ndërgjegjësohen për ruajtjenb
dhekujdesin rreth mjedisit. U mblodhën materiale,
u dhanë ide dhe u shpërndanë bashkëmoshatarëve
t dhe komunitetit broshura sensibilizuese për
mjedisin. U realizua mbjellja e luleve dhe e farave
në vazo, si edhe mbjellja e pemëve si në shkollë
dhe në qytet. Pas shëtitjeve dhe aksioneve janë
zhvilluar pyetësorë të gjelbër dhe konkursi i
klasave.Është dramatizuar pjesa ” Ulliri”, u punuan
makete për gjelbërimin, duke përdorur mjete
rrethanore duke dhënë një pamje të një mjedisi të
gjelbëruar. Një grup i dytë nxënësish është marrë
me qëndisjen e copës ku përcillet mesazhi i një
mjedisi të gjelbëruar. Një tjetër grup tjetër, i cilësuar
si grupi i gazetarëve, ka marrë intervista të
ndryshme dhe realizoi mbledhjen e materialeve për
gazetën e klasës dhe një kalendar mjedisor. Së
fundmi jemi duke përgatitur një DVD, e cila do të

jëtë një montazh i të gjitha aktiviteteve te zhvilluara
nga ana jonë me minutazhin përkatës së orës së
mësimit.

 Ne jemi të bindur se sensibilizimi i arritur do të
shërbejë si një hap i parë për vazhdimësinë e punës
e kujdesit të nxënësve, prindërve dhe komunitetit
në ruajtjen dhe kujdesin për mjedisin.

NGA VEPRIMTARITE NE KUADER TE PROJEKTIT CLEEN

NGA PUMIMET E NXENESVE TE SHKOLLAVE TE KORÇES
 MBETJET URBANE DHE RICIKLIMI

Nga Joana Prifti, Shkolla” Mësonjtorja e parë Shqipe”
 Mësuesja shpesh më flet për natyrën,

ekosistemet, mjedisin. Këtu ku jetojmë veç
bukuri të natyrës të kap syri, por dhe mbeturina
të hedhura pa kujdes. Mendoni se bota ku
jetojme përdor materiale të ndryshme dhe vet
ne kemi nevojë për lëndë qelqi, plastikë, ushqime
bimore e shtazore objekte metalike dhe kimikate.
Objektet e bukura i përdorim për interesat tona
dhe menjëherë sapo kemi mbaruar punë i flakim
tej ose në koshin e plehrave pa u menduar gjatë.

 Sa shumë plehra që hedhim! Duket sikur ato
rrezikojnë botën por njerëzit e mënçur do ti përpunojnë disa prej tyre.
Nganjëherë duket pak e ngatërruar por nëse di pak për atë që quhet riciklim
do të ndërronit mendje dhe do të vepronit ndryshe.

 Një qese plasmasi, nje bidon plastik ose prej qelqi, nje kanaçe koka-kola,
nëse e hedhim në mjedis e vrasim natyrën duke e shëmtuar atë por dhe
dëmtojmë shëndetin tonë. Të hedhura pa kujdes nuk bëjme gje tjetër vec se
ndotim ajrin, tokën, dhe jetën tonë dhe lenë shënjë në mushkritë e njerzimit
dhe shëndetin e botës prandaj mendoni e ka një mënyrë për t’i përdorur ato.
Dikush mund të thotë këto plehra janë! Vërtetë të tilla janë por nëse i mërrni,
i ndan sipas materialit dhe i coni të riciklohen dhe do të çuditesh nga bukuria
e një objekti i cili tregom në etiketen e vet ”produkti i ricikluar”. Port ë mos
harrojmë se ky process do të kursejë lëndë të parë, energji dhe do të shpëtojë
edhe mjedisin nga ndotja. Toka do te gezonte me kujdesin tonë ndaj natyres.
Le të kujdesemi për natyrën, per veten tonë, le të prodhojmë të mira materiale
duke u bazuar edhe te “RICIKLIMI”

Një bote e re, plot dritë,
Që gjithmonë gjallon,
E kurrë nuk shteron,

Me gjallesa plot jetë,
E bimë plot gjelbërim.
Një botë ku dhe acari,
Nuk e mposht dot!

Por, shpesh-herë,
Ai ndotet nga njerëzit
Që nuk e vlersojnë.

Çdo gjë djegim,
Dhe shkatërrojmë,
Vetëm e vetëm,
Për dëshirën tonë.

Dinamit ne hedhim,
Rrjeta lëshojmë,
Ekosisteme “prangosim”.

Kafshët janë të gjalla,
Dhimbjen s’shprehin dot,
Por ne shkatërrimit,
 T”i themi “STOP”!

RICIKLIMI I MBETURINAVE

 Nga Izabela Dena, Shkolla”Mësonjtorja e parë Shqipe”

 Mbeturina
është sasia e
mbetur nga diçka
që duket se nuk
ka ndonjë vlerë të
caktuar. Mbetu-
rinat zakonisht
krijohen gjate
përpunimit dhe
transformimit të
m a t e r i a l e v e .
Mbeturinat mund

të shkaktojnë dëme në shëndetin e njerzve dhe në mjedis. Me
metodat e reja teknologjike për përdorimin e mbeturinave si lëndë
e parë dhe ndihmuese bëhet shumë i lehtë edhe ripërdorimi i
mbeturinave në punishte. Kjo vlen edhe për mbeturinat e të
përziera.

 Ripërdorimi dhe transformimi i mbeturinave në lëndë të
përdorshme apo dhe artikuj të rinj është një detyrë e riciklimit. Në
shumicën e rasteve pjesa më e madhe e tyre mund të përdoret
përsëri. Mbeturinat me vlerë duhet të mblidhen, të ndahen e të
ruhen të ndara nga mbeturinat e tjera. Ato pastaj duhet të
transportohen në fabrikat përpunuese si psh, të shisheve prej
qelqi, plastikës, metaleve, letrave, dhe kartonit, shkrirjes se

KUJDESU PER SHENDETIN TEND –
DUKE U KUJDESUR PER MJEDISIN

BOTA IME E GJELBERUAR
Zbatimi i projektit CLEEN

Nga Dëfrime TAFA e Blerta PRENGA,
shkolla  “Qemal Mici ”

PER MJEDISIN
Nga Kostika GJEKUSHI,

Shkolla “ Nuçi Naçi”, klasa VII

i Vogel i Natyres”, pati dhe vështirësi sepse të
gjitha ishin kuptimplotë e të bukura” shprehen
mësuesi i edukimit figurativ z. Nikoll Marku dhe
znj. Arta Vllamasi.

 -Grupi “Ekologjisti i Vogël”,që funksionon
në shkollë, ka bërë herë pas here takime me
nxënësit e klasave të ndryshme për pjësëmarrje
në veprimtaritë teorike e praktike që u zhvilluan
gjatë projektit. Dhe në fund u arrit që, një ditë në
jave të quhet “Dita Ekologjike”, ku nxënësit
masivisht të kontribojne për pastrimin e mjediseve
ku ata mesojnë, klasa, koridore, oborrin e shkollës
etj.

-Krijimet letrare për mjedisin zunë një vend të
veçante në këtë aktivitet. Ata sollën vjersha, esse,
tregime të ndryshme me karakter mjedisor. “Niveli
i krijimeve ishte shume i lartë”, thotë mësuesja e
letërsisë znj. Etleva Rahmani ” dhe mësuesja tjetër
e letërsisë znj. Majlinda Jupa shton se “ nuk e
patëm të lehtë të nxirnim krijimin më të mirë “.

 Rezultatet që u arritën në fund të këtij projekti
mjedisor ishin të mira konkretisht, u krijuan kënde
të gjelbra brenda e jashtë shkollës, u lyen me
gëlqere sipërfaqe të medha muresh të brendeshme
e të jashtme, etj. Por, siç shprehet nëdrejtori i

kësaj shkolle z. Ismet Lleshi: ” Detyrë parësore e
jona tashti e tutje mbetet që, i gjithë ky investim
mjedisor në shkollën tonë të jetë sa më i
qendrushem”.
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Njerëz të famshëm, që janë bërë të tillë për arritjet dhe talentin e tyre, ndajnë me të gjithë edhe angazhimin e tyre për përmirësimin e jetës
së fëmijëve në mbarë botën. Dhe këta njerëz i janë përgjigjur thirrjes së UNICEF për tu bërë “ Ambasadorë të Vullnetit të Mirë “.

 Fama e tyre ka disa përfitime të qarta në rolet e caktuara nga UNICEF-it. Të famshmit të tërheqin vëmendjen dhe janë përherë në një pozitë
ku përqëndrohen sutë e miliona njerëzve. Prandaj dhe angazhimi i tyre, sidomos për nevojat e fëmijëve, ndihmon për të tërhequr vëmendjen e
të gjithëve në fushën e projekteve dhe programeve të jashtëzakonshme, brenda dhe jashtë vendit ku ata jetojnë. Ata, në këtë mënyrë, bëjë

përfaqësime që kanë impakt të drejtpërdrejtë edhe në sferën e vendimmarrësve që kanë dhe më tepër forcë për të ndryshuar gjërat. Ata
mund ta përdorin talentin dhe famën si avokatë për fëmijët duke mbështetur UNICEF-in në misionin për ti siguruar çdo fëmije në botë të

drejtën për shërbim shëndetësor, atë për arsim, për barazi dhe mbrojtje.

DANNY GLOVER
 Një aktor i vlerësuae dhe i

njohur për mbrojtjen dhe
përpjekjet humanitare në
kujdesin shëndetësor, arsimin
dhe drejtësinë ekonomike,
Danny Glover, ka përkrahur
fushatat e Kombeve të
Bashkuara duke u përqëndruar
në varfërinë, sëmundjet dhe
zhvillimin ekonomik në Afrikë,
Amerikën Latine dhe Karaibe. Ai
është emëruar Ambasador i
Vullnetit të Mirë nga UNICEF në 20 shtator 2004.

 Në mbështetje të UNICEF-it, z. Glover ka vizituar jetimët
dhe fëmijët e pambrojtur në vendet në zhvillim të cilët kanë
qenë të prekura nga SIDA. Ai ka marrë pjesë edhe në shumë
fushata për mbledhjen e fondeve në mbrojtjetë fëmijëve në
Amerikën Latine dhe SHBA. Si Ambasador i Vullnetit të Mirë,
ai ka parë efektet shkatërruese të minave tokësore në fëmijë në
Etiopi. “Kjo është gjëja më e dhimbshme për të parë se si fëmijë
e të rinj pësojanë të tilla dëme nga lufta”.Ai ka bërë disa fushata
në ndihmë të të shërbimeve publike rreth ndikimit të minave
tokësore tek fëmijët dhe ka qenë një pjesë e fuqishme e avokimit
të UNICEF-it në mbarë botën.

  Si mirënjohje të veprimtarisë së tij gjatë për shërbimet
publike, z. Glover i është dhënë në 2002 çmimin “ Marian
Anderson” dhe është bashkëdrejtues në Fondacionin Publik
Vanguard në San Francisko dhe kryetar i bordit të Forumit
TransAfrica, një organizatë afro-amerikane për të drejtat e
njeriut.

WHOOPI GOLDBERG

 Whoopi Goldberg, aktorja e mirënjohur amarikane
është, siç e kanë quajtur, një “zemër e hapur” si
veprimtare për drejtat e njeriut dhe bashkëthemeluese
e Comic Relief,në Shtetet e Bashkuara, për mbledhjen
e fondeve për të pastrehët. Ajo është një mbështetëse
e fuqishme për fëmijët, të drejtat e tyre, edukimin dhe
në luftën kundër SIDA-s. Znj. Goldberg u emërua
Ambasadore e Vullnetit të Mirë UNICEF-it më 17
shtator 2003.

 Goldberg e filloi veprimtarinë duke ndihmuar për
të promovuar punën e UNICEF-it në luftën kundër
SIDA-s tek fëmijët dhe komunitetet e tyre nëpër botë.
Ajo ka vënë në dispoziocion talentin e saj për
regjistrime të mesazheve video, Për mbledhjen e
fondeve, ka dhënë intervista për shtyp e fushatë
publike në shërbimit të të dëmtuarve nga cunami në
Oqeanin Indian në 2004 dhe, sidomos në mbështetje
dhe avokaci për fëmijët.

LORIK CANA

 Edhe futbollisti i kombëtares shqiptare Lorik Cana
është Ambasadori i Vullnetit të mirë të UNICEF, në
projektin për integrimin e të rinjve të dënuar për vepra
të ndryshme penale.

 Ditët e fundit, ai Loriku që gjendet në Shqipëri, është
larguar për pak kohë nga grumbullimi i Kombëtares
shqiptare, për të vizituar të miturit që po vuajnë dënimin
në Burgun e Kavajës. Mesfushori kuqezi mori pjesë në
këtë takim si ambasador i UNICEF-it, me synimin se ai
do të jetë një model që të rinjtë me precedentë penalë do
të ndjekin në të ardhmen. “Pjesëmarrja në veprimtari të
tilla është një kënaqësi. E theksoj se jam i gatshëm të
marr pjesë në nisma të tilla në Shqipëri apo në Kosovë.
Sporti duhet të jetë një shembull për të rinjtë dhe dua
t’u jap kurajë brezave të rinj për të ardhmen”, deklaroi
Cana, i cili ka firmosur edhe topa për të miturit. Sëbashku
me fëmijët e drejtuesit e burgut ai ka marrë pjesë dhe në
një lojë futbolli.

(vijon nga numri i kaluar )
 Në fillimine shekullit të gjashtë-

mbëdhjetë, minierat e bakrit në Spanjë filluan
të përdornin mbetjet (skrap) të hekurit për
forcinin e bakrit, një praktikë riciklimi që
përdoret dhe sot. Është kurioz fakti që, në
Angli, në vitin 1515, në qytetin e Strafford-
upon-Avon, babai i dramaturgut të
famshëm, Shekspirit, është dënuar me gjobë
për hedhjen e plehrave “ në një rrugë
publike”. Po ashtu, është i njohur dhe

dekreti, në 1588, kur mbretëresha Elizabeta
e I-rë u jepte privilegje mbledhësve të
mbeturinave të letrës për tu ripërdorur. Rreth
njëqind vjet më vonë kjo u bë na Amerikë
me mbledhësit e mbetjeve të letrës,
pambukut e linit për tu ripërdorur (ricikluar
në letër).

 Revolucioni industrial, që filloi në

shekullin e 18-të, me rritjen e kërkesës së
lëndëve të para dhe rritjen e tregtisë dhe të
popullsisë, stimuloi në zbulimet, shpikjet
dhe zhvillimin e makinerive. Makineritë me
qymyr mundësuan, gjithnjë e më tepër,
prodhimin e sasive të mëdha të materialeve,
më shpejt dhe me çmim më të ulët. Por rritja
e prodhimit çoi në rritjen e mbeturinave, e
cila vazhdoi në rritje deri në kohët tona. Në
atë shekull, shumë njerëz jetuan nga shitja
e asaj që gjenin në mbeturinat e të tjerëve,aq,
dhe sot, merret si shembull edhe përdorimi i
jashtëqitjes së qenve që është përdorur nga
firma Tanners për të pastruar lëkurët.
Llogaritet se athere digjej në Londër, mbi
tre milionë e gjysmë ton qymyr në një vit!
Edhe hiri i tij mblidhej për tu “ ricikluar “ në
prodhimin e tullave.

 Në vitin 1848, në Britani, me vënien në
fuqi të Aktit të Shëndetit Publik, fillon edhe
procesi i rregullave të menaxhimit. Ndërsa
në vitin 1874, në Nottingham, nisi prodhimi
i energjisë nga mbeturinat. Kjo u bë me
ndërtimin e një furre për të djegur plehrat
dhe prodhimin e avullit nga djegja e tyre e
më pas për të prodhuar energji elektrike.
Gjatë 30 viteve të ardhshme, 250 furra të
tilla u ndërtuan në ishullin britanik. Ato (
inceneratorë që prodhojnë energji ), janë
kundërshtuar për shkak të çlirimit të hirit,
pluhurit dhe gazrave. Mbas viti 1945 djegiet
patën një ulje të rëndësishme, por mbas
viteve 1960 dhe deri sot, kata inceneratorë
vazhdojnë të punojnë duke nxitur një valë
protestsh për emetimet e dioksinës nga to.

 Po në Angli, në 1875, miratimi i Aktit të ri
të Shëndetësisë Publike, vuri detyrime ndaj
autoriteteve lokale, për të rregulluar largimin
dhe asgjësimin e mbeturinave, duke u
shoqëruar dhe me një evolucion të pushtetit

lokal, të cilit i jepeshin, krahas detyrave të
reja, edhe fuqi më të madha ekzekutive. Në
këtë kohë dolën dhe rregullat e detyrimit të
banorëve për t’i mbledhur mbetjet e tyre në
thasë, të cilët mund të përdoreshin disa
herë. Këto thasë, që vendoseshin pranë
shtëpive, pushteti lokal ishte i detyruar t’i
zbrazte të paktën një gerë në javë. Për këtë

shtetasit duhet të jepnin një pagesë.Kurioz
është fakti se edhe pushteti vendor duhet
të paguante një “gjobë” për çdo ditë vonesë
në heqjen e mbeturinave

 British Paper Company, e themeluar në
vitin 1890, u krijua posaçërisht për
prodhimin e letrës nga materiale të ricikluara.

UNICEF DHE AMBASADORET E VULLNETIT TE MIRE

HISTORIA E MBETJEVE E RICIKLIMIT
Ata mblidhnin gjithë gazetat e përdorura dhe
ndihmoheshin falas edhe nga organizata
fetare Ushtria e Shpëtimit (Salvation Army
“. Nga fundi i shekullit të 19-të, mbeturinat
mblidheshin, në qytetet, gati rregullisht dhe,
në të njëjtën kohë edhe “dezinfektohej
“vendi i grumbullit të tyre, për t’i hequr erën
e rëndë,duke hedhur hi. Po në këtë kohë ka

nisur në masë edhe ripërdorimi dhe riciklimi
i materialeve të tilla si qelqi dhe metali, duke
u kthyer edhe në një nxitje për përfitime
ekonomike.

(vijon në numurin e ardhshëm )
A. DALIPI
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KY NUMER I GAZETES "EKOLEVIZJA" SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI COMBI - "SHQIPERIA IME E PASTER DHE

E BUKUR", MUNDESUAR NGA UNICEF, MBESHTETUR
NGA AMBASADA HOLLANDEZE

FEMIJET QE DUAN TE SHPETOJNE TOKEN

Dy motra nga Kalifornia
(SHBA), Merit gjashtë vjeç
dhe Marlow pesë vjeç kanë
krijuar një patrullë për
plastikën. Ato, gjatë trans-
metimit të emisionit tepër
të njohur në botë, Oprah
Shoë, me rastin e Ditës së
Tokës, kanë kërkuar tju
lexohej mesazhi i tyre për
impaktin e plastikës në
oqeanet e planetit. Këtë e

bënë kur kanë parë në television filmimet e “ishullit”
të mbetjeve plastike në Paqësorin verior, me një masë
sad y herë sipërfaqja e shtetit amerikan te Teksasit.Ato
e fillonin mesazhin e tyre me shprehjen “ Të mëdhejtë
që nuk dëgjojnë njeri tjetrin, le të na dëgjojnë ne fëmijët”.

 Motrat e vogla ngritën pyetje në mesazhin e tyre:
“Ku po shkon planeti ynë? Çfarë duhet të bëjmë?
Çdokush duhet të bëja diçka. Ju themi fëmijëve të
gjithë botës se edhe ne duhet të ndihmojmë “. Kështu
filloi xhirimi i një filmi ndërgjësimi për impaktin e

PATRULLA E PLASTIKES - NJE FILM
NDERGJEGJESIMI NGA FEMIJET

12 vjeçarja indone-
zioane, nxënësja Adeline
Tiffanie Suëana, ka një
koncept dhe kujdes të

lavdërueshëm për mjedisin pasi ka parë
efektet e fatkeqësive natyrore dhe përmby-
tjeve në vendin e saj.

 Adelina ka mësuar për rëndësinë e
mangroveve, formacionet vegjetale të
ultësirave bregdetare tropikale, në
parandalimin e dëmeve gjatë fatkeqësive
natyrore dhe ka vendosur për të bërë diçka
për të përmirësuar kushtet mjedisore.Ajo
e filloi këtë duke formuar një bashkësi të të
rinjëve të quajtur “Sahabat Alam”, që do të
thotë “Miqtë e natyrës.” Bashkësia
përbëhet tashmë nga 1700 anëtarë nga
Indonezia.

 Kjo bashkësi organizon nxënësit për
të mbjellë shkëmbinj nënujorë koralesh,
ndihmon për edukimin e peshkatarëve në
mbrojtjen e breshkave ujore, pemët
rizofore dhe të angazhohen në pastrime të
mjediseve të ndryshme dhe aktivitete për

NJE 12 VJEÇARE -
EDUKATORE MJEDISORE

edukimin mjedisor.
 Adelina dhe Sahabat Alam po punojnë

për vendosjen e një gjeneratori elektrik që
punon me ujë ku ata do të lidhin fshatrat e
largët në një rrjet elektrik, duke siguruar
rritjen e mundshme ekonomike të
fshatarëve dhe përmirësimin e furnizimit
të objekteve shëndetësore dhe të arsimit.

 Idetë e saj janë paraqitur në shkolla, në
bashkëpunimin me agjencitë qeveritare dhe

kanë çuar në prodhimin e një programi
televiziv me këtë temë. Ajo u ftua si delegate
nga Programi i Kombeve të Bashkuara për
Mjedisin (UNEP) për Konferencën
Ndërkombëtare të Fëmijëve të vitit 2009
ku dhe ju dha çmimi i vitit Eko-Hero për
përpjekjet e saj.

plastikë.
 Përvoja e vogëlusheve edhe ne

aktrim nuk është e vogël. Merit ka
luajtur në disa spote publiçitare dhe
në filmin “The Incredible Bean
Children”. Të dy motrat janë të
apasionuara me mjedisin dhe duan
që filmi i tyre të sjellë ndryshim,
jo vetëm në mendimet e fëmijëve e
të rriturve, por, veçanërisht në
nisma praktike të “Patrullave të

Plastikës “ për të ndihmuar në grumbullimin e tyre të
diferencuar kudo në botë.

 Vajzat e vogla mendojnë që në filmin e tyre të paraqesin
ato veprimtari praktike, qofshin edhe të vogla, të jetës së
përditëshme që çojnë në reduktimin e përdorimit të plastikës,
grumbullimin e ripërdorimin e saj, përdorimin e qeseve me
materiale të riciklueshme në vend të atyre të plastikës, të
sensibilizojnë prindërit për veprime mjedisore të
qëndrueshme etj..

 Filmi është duke u xhiruar si nje seri spotesh të shkurtra,
të cilat, pas përfundimit, do të hidhen dhe në internet.

REDUKTIM I SHISHEVE
PLASTIKE 50 %

Aquafina, një
prodhues i ujit të
ambalazhuar, pjesë
e kompanisë Pepsi-
Co, ka filluar
prodhimin e
shisheve të reja të

Eco-Fina, të cilat përdorin 50 % më
pak lëndë të parë 505, në krahasim
me vitin 2002. Kjo është një nismë e
filluar vite më parë mga shumë
kompani të proshimet të shisheve të
plastikës. Vetëm nga Aquafina
mendohet të kursehen çdo vit 50 mijë
ton plastkë.

 Plastika në shishet bosh të Eco-
Fina ka rreth gjysmën e peshës
normale duke reduktuar kështu edhe
impaktin mjedisor edhe kostot e
transportit. Krijimi i kësaj plastike të
lehtë do të kërkojë edhe më pak naftë
për prodhim por edhe mund të
riciklohen. Nga llogaritjet e bëra,
mbetjet plastike përbëjnë 60-80% të
mbetjeve në dete e oqeane.

NJE SHOQERI AJRORE
FITUESE E ÇMIMIT TE

RICIKLIMIT
 Horizon Air u vlerësua me

“Çmimin Vjetor të Riciklimit “ nga
WSRA –Shoqata e Riciklimit të shtetit

të Washingtonit. Horizon ka filluar një
program riciklimi që në fund të viteve
1980-të dhe tashmë është në krye të
listës së riciklimit për shoqëritë ajrore të
SHBA.

 Kjo shoqëri mbledh për riciklim, në
të gjithë fluturimet e saj plastikën, letrën
e kartonit, kanaçet e qelqin duke i
transferuar ato në një nga fabrikat e

riciklimit në Seatle. Ajo ka arritur një
shifër prej 69% të riciklimit të mbetjeve
në fluturimet e saj. Të dy kompanitë,
edhe ajo e riciklimit edhe shoqëria ajrore,
sëbashku, me punën e tyre llogaritet të
kenë reduktuar 23% të emetimeve të
dyoksidit të karbonit që nga viti 2004.
Për më tepër ata kanë prodhuar me
plastikë të biodegradueshme edhe
Micro-Green, filxhanët plastikë me të
cilët shërbehet kafe në avion.

RICIKLOHEN 85% E
MBETJEVE

 Në SHBA,Campbell Soup
Company, një prodhues i ushqimeve
të konservuara, në kuadër të një

programi riciklimi dhe me një investim
9 milion dollarë, ka arritur që, brenda
vitit, të reduktojë përdorimin e ujit me
9% dhe të riciklojë 85% të mbetjeve
të saj. Kjo ka çuar në reduktimin e
emetimeve të karbonit me 20 mijë ton.
Kjo sepse është arritur redukrim prej
2% të emetimeve
për çdo ton ushqim
të prodhuar. Ata
kanë ricikluar, veç
naterialeve të tjera,
edhe rreth 100 ton
plastikë. Objektivi I
tyre është, që të arrijnë në një kohë sa
më ë shkurtër në riciklim të plastikës
deri në 95%.

Shkurt nga bota


