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ARMA SEKRETE:
EFIÇIENCA E
ENERGJISË
ENERGJIA
Gjatë 200 viteve të fundit, pasja e energjisë
lehtësisht të përdorshme dhe me kosto të ulët
ka përmirësuar jetën tonë.
Kjo u bë e mundur falë lëndëve djegëse fosile
dhe teknologjive që lejuan shfrytëzimin e
tyre të plotë: makinat me avull, motorët me
djegie të brendshme, impiantet e gjenerimit
termoelektrik, proceset industriale për
prodhimin e çimentos, qelqit dhe çelikut.
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Energjia: forcë dhe problem
Megjithatë, përdorimi i lëndëve djegëse fosile ka gjeneruar
ndikime mjedisore që janë bërë të paqëndrueshme me kalimin e
kohës.
Përdorimet e energjisë janë përgjegjëse për
më shumë se 70% të emetimeve globale të
gazrave serrë.
Përveçse ndikimeve te klima, shtohen edhe
ndikimet në cilësinë e ajrit dhe shëndetin
tonë.
Prandaj është e nevojshme dhe urgjente
të ndryshojmë plotësisht modelin tonë të
përfitimit të energjisë, duke pakësuar konsumin
dhe prodhimin vetëm nga burime me ndikim të ulët mjedisor
dhe zero shkarkime neto.
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Për çfarë bëhet fjalë kur flasim për energjinë?
Kur flasim për konsumin e energjisë iu referohemi të paktën tre sektorëve:
•

përdorimet e drejtpërdrejta termike.

•

përdorimet elektrike.

•

Transporti.

Nga vjen energjia e përdorur në të gjithë botën?
11% burime të
rinovueshme moderne

2.2% bërthamore

6.9% biomasë
tradicionale
79.9% burime fosile

Burimi: Të dhëna të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për vitin 2018
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Për çfarë bëhet fjalë kur flasim për
energjinë?
Nëse sot përdorim djegien si mjetin kryesor të
ngrohjes, për të ulur shkarkimet e gazrave serrë
në të ardhmen, do duhet të përdorim gjithnjë e më
shumë pompat e nxehtësisë, të cilat mbajnë ujin dhe
mjedisin të ngrohtë duke përdorur energji elektrike në
mënyrë efiçiente.
Prandaj është thelbësore që energjia elektrike
të prodhohet gjithnjë e më shumë nga
burime të rinovueshme. Në vitin 2019, 27.3%
e energjisë elektrike globale u prodhua
nga burime të rinovueshme, kryesisht
hidroelektrike, por edhe me erë dhe
energji fotovoltaike janë në rritje të
shpejtë.
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Por çfarë janë burimet e rinovueshme?
Burimet e rinovueshme të energjisë janë të gjitha
ato burime, që mund të përdoren pa u shteruar. Ato
bazohen drejtpërdrejt ose tërthorazi në energjinë që
vjen nga Dielli, përveç energjisë gjeotermale.

Energjia e erës
(e cila shfrytëzon erën; impiantet
e erës mund të jenë në tokë (në
breg) ose në det, ku flladi i detit
është më konstant)
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Energjia hidroelektrike
(e cila bazohet në lëvizjen e ujit
nga malet drejt detit; deri më sot
është më e shfrytëzuara)

Energjia fotovoltaike
(e cila shfrytëzon drejtpërdrejt
rrezatimin diellor)
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Energjia nga biomasa ( Biomasat mund të
konsiderohen si një burim i rinovueshëm, kur ato vijnë
nga zinxhirë prodhimi që rinovohen! Nëse djegim dru
nga një pyll i virgjër, nuk është energji e rinovueshme,
por nëse mbjellim plepa me rritje të shpejtë për t’i
përdorur për qëllime energjie dhe pasi i kemi prerë
i rimbjellim, atëherë mund ta konsiderojmë këtë si
energji të rinovueshme. E njëjta gjë nëse përdoren
mbetje organike ose ujëra të ndotura).

Energjia e rinovueshme nuk është gjithmonë e qëndrueshme, në kuptimin që mund të
gjenerojë ndikime shumë domethënëse në mjedis, për shembull për shkak të madhësisë së
impianteve të nevojshme për ta prodhuar atë.
Burimet:
ENEA (2020), # Shkolla në Klasën A - Udhëzime për përdorimin.
ENEA (2016), Udhëzuesi për efiçencën e energjisë në ndërtesat e shkollave.
GSE (2020), Monitorimi Kombëtar - Objektivi i Përgjithshëm.
LGH (2015), Shkolla në faturë.
Bota jonë e shprehur në të dhëna (2020), Emetimet sipas sektorit
REN21 (2021), Raporti i Gjendjes Globale 2020 për Burimet e rinovueshme
Vohra, K. et al., (2021), Vdekshmëria globale nga ndotja e grimcave të imta të jashtme të gjeneruara nga djegia e lëndëve
djegëse fosile: Rezultatet nga GEOS-Chem, Kërkimi mjedisor, Vëllimi 195, Neni 110754.
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VEPRIMTARI PRAKTIKE
ULJA E NDIKIMIT
ARMA SEKRETE: KURSIMI I ENERGJISË
ROJTARËT E DRITËS
Si ulet ndikimi i shkollave në fushën e energjisë? “Agjentët 0 shkarkime” mund të vendosin të
specializohen në leximin e matësve të energjisë dhe bëhen “rojtarë të vërtetë të dritës” në luftën
kundër shpërdorimit të energjisë.
Këshillohet që ky mision i zvogëlimit të ndikimit, të ndërmerret në fillim të vitit shkollor, në mënyrë
që pasi të nisë të zbatohet, të bëhet një praktikë që do të konsolidohet me kalimin e kohës.

Misioni përfshin gjashtë faza:
1. ANALIZA E SISTEMIT ELEKTRIK TË SHKOLLËS
Për të marrë një pasqyrë të situatës fillestare, duhet të analizohen praktikat e miratuara për
menaxhimin e energjisë elektrike në shkollë. “Agjentët 0 shkarkime”, të drejtuar nga një mësues
udhëheqës, kryejnë vëzhgime brenda shkollës për të zbuluar sjelljen e komunitetit të shkollës dhe
për të nxjerrë në dritë çdo problem.
Elementet që do të regjistrohen gjatë, vëzhgimit kanë të bëjnë me:
Stilet e konsumit të energjisë elektrike:
•

A ka situata kur shpërdorohet energjia? Për shembull, dritat ndizen në klasa ku nuk ka njeri
,ose ku drita natyrale që hyn nga dritaret është e mjaftueshme; kompjuterët e laboratorëve
janë të ndezur (standby), makina fotokopjuese rri ndezur edhe kur nuk përdoret, dritat e
palestrës rrinë vazhdimisht të ndezura...

•

A ka praktika të mira që zbatohen?
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Burimet e konsumit të energjisë elektrike:
•

Çfarë llambash janë vendosur?

•

A është e mundur të fiket ose të ndizet vetëm një rresht dritash në klasa?

•

Si janë dritat e palestrës?

•

A ka çelësa që, pas njëfarë kohe, fikin automatikisht dritat?

Pajisjet elektrike të pranishme:
•

Sa kompjutera ka?

Faktorët pengues për përdorimin e dritës natyrale:
•

A ka çelësa që nuk bëjnë dallimin e ndezjes së dritave në klasa?

•

A ka dërrasa që reflektojnë dritën natyrale, duke ulur dukshmërinë e asaj që është shkruar,
grila të prishura, drita të korridoreve që kontrollohen nga një çelës i vetëm?

2. VËZHGIMI I KONSUMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Energjia elektrike e konsumuar në një ndërtesë matet me një matës të vendosur në pikën ku
energjia hyn në ndërtesë, para shpërndarjes së saj në të gjitha mjediset. Aktualisht, matësit më të
zakonshëm janë ata elektronikë, me një ekran ku mund të lexohet lehtësisht konsumi.
Energjia mund të shprehet në njësi të ndryshme të matjes, por në përgjithësi energjia elektrike e
konsumuar në një ndërtesë raportohet në kwh (kilovat orë).
Një nga karakteristikat e matësve elektronikë, është aftësia për të dalluar konsumin e energjisë
elektrike të bërë gjatë orëve “të pikut” (domethënë në ato orë që kërkesa për energji është më e
madhe dhe për këtë arsye energjia e furnizuar është më e shtrenjtë)nga ato të bëra gjatë orëve
“normale”. Zakonisht dallohen tre fasha orare (F1, F2 dhe F3), siç tregohet në tabelë:
•

F1 është fasha me çmim të plotë (nga e hëna në të premte nga ora 8 deri në 19)

•

F2 dhe F3 kanë kosto më të ulët (rreth 15-20% krahasuar me fashën e pikut,.
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Megjithatë, çmimet mund të jenë të ndryshme nga rasti në rast, sipas kontratës së përcaktuar me
operatorin tuaj.
Matësit regjistrojnë konsumin për çdo fashë orare, kështu që në ekran do të lexoni tre të dhëna
numerike ,që përkojnë me tre grupet e konsumit.
E HËNË - E PREMTE

E SHTUNË

E DIEL - DITËT E FESTAVE

0.00 - 7.00

F3

F3

F3

7.00 - 8.00

F2

F2

F2

8.00 - 19.00

F1

F1

F1

19.00 - 23.00

F2

F2

F2

23.00 - 0.00

F3

F3

F3

Falë një butoni leximi që zakonisht gjendet në të djathtë të ekranit, matësi na jep një seri të dhënash. Në
veçanti, te matësi monofazë, shfaqen:
•

numri i klientit që identifikon përdoruesin;

•

intervali kohor aktual (F1, F2, F3);

•

fuqia e çastit në kohën e leximit, e shprehur në kw;

•

fjalët “lexim-fuqi” që tregojnë fillimin e informacionit mbi fuqinë dhe energjinë e regjistruar;

•

leximet e energjisë aktive për çdo fashë orare (A1, A2, A3, të shprehura në kwh, në lidhje me
periudhën aktuale të faturimit;

•

fuqia maksimale në çdo fashë orare gjatë periudhës aktuale;

•

leximet aktive të energjisë për fashë orare, brenda periudhës së mëparshme të faturimit;

•

fuqia maksimale në çdo fashë orare gjatë periudhës së mëparshme;

•

data dhe ora.
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Matësi mund të instalohet si në rrugë ashtu edhe brenda ndërtesës, në
varësi të kësaj dhe në varësi të moshës së agjentëve, Mësuesi udhëheqës
vendos si do të vazhdohet me kontrollet e konsumit. Matjet mund të
bëhen në bazë ditore ose javore. Këshillohet kryerja e leximeve çdo ditë
për të përcaktuar më mirë prirjen e konsumit të energjisë elektrike dhe
për t’i lidhur me veprimtari individuale të kryera në shkollë, si dhe me
mbulimin me re të ditës.
Meqenëse vlerat e paraqitura në ekranin e matësit tregojnë
energjinë elektrike të konsumuar që nga instalimi i matësit, për
të ditur konsumin elektrik të një periudhe të caktuar kohore,
është e nevojshme të llogaritet diferenca mes dy leximeve, atij
në fund dhe atij në fillim të periudhës së marrë në shqyrtim.
Për të regjistruar të gjitha leximet, “Agjentët 0 shkarkime”
mund të regjistrojnë të dhënat e konsumit në një tabelë e
cila i ndihmon të paraqesin grafikisht evoluimin e konsumit
me kalimin e kohës. Duke vendosur tabelën në një pikë
strategjike dhe qartësisht të dukshme, leximi i të dhënave
mund të ndahet me të gjithë të tjerët brenda shkollës.
3. MARRJA PARASYSH E DITËVE ME RE
Nëse dita është me re, kjo gjë ul sasinë e dritës natyrore dhe,
rrjedhimisht, rrit nevojën për ndriçim elektrik brenda ndërtesave.
Intensiteti i dritës natyrore është, në fakt, më i madh kur qielli është i qartë
dhe më i vogël kur qielli është i mbuluar me re. Ky parametër ndryshon
gjithashtu në varësi të stinës: arrin maksimumin në solsticin e verës dhe
minimumin në solsticin e dimrit.
Duke pasur parasysh këtë lidhje të rëndësishme, është thelbësore që
në matjet e konsumit të energjisë elektrike të regjistrohen edhe kushtet
meteorologjike të ditës, për shembull duke përdorur kategoritë: ditë e qetë,
pjesërisht e turbullt ose ditë e mbuluar me re.
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4. ORGANIZIMI DHE FILLIMI I FAZËS SË KURSIMIT TË ENERGJISË
Pasi të kenë studiuar me kujdes situatën fillestare të shkollës dhe pasi të jenë njohur me mjetet e
leximit dhe regjistrimit të konsumit, agjentët janë gati të nisin misionin e uljes së ndikimit të shkollës.
Para së gjithash, në këtë fazë është mirë të krijohen rregullore dhe protokolle për menaxhimin e dritës
dhe të pajisjeve elektrike, në mënyrë që të shmangen situatat e harxhimit. Është e rëndësishme që rregullat të ndahen me të gjithë komunitetin e shkollës, sepse vetëm falë veprimit të të gjithëve (nxënësve,
mësuesve, stafit jo akademik) “agjentët 0 shkarkime” mund të kryejnë me sukses misionin e tyre.
Ja disa shembuj të rregullave:

PËR NXËNËSIT
•

Ndizni dritat ose pajisjet elektrike vetëm kur është e nevojshme.

•

Fikni dritat kur dilni nga klasa ose shkoni në dhomë tjetër.

•

Fikni pajisjet elektrike që nuk përdoren dhe mos i lini në standby.

•

Këshillohet përdorimi i dritës natyrale, aty ku është e mundur.

PËR MËSUESIT
•

Ndizni dritat ose pajisjet elektrike vetëm kur është e nevojshme.

•

Fikni dritat kur dilni nga klasa ose shkoni në dhomë tjetër.

•

Fikni pajisjet elektrike që nuk përdoren dhe mos i lini në
standby.

•

Këshillohet përdorimi i dritës natyrale, aty ku është e
mundur.

•

Mbikëqyrni nëse nxënësit i respektojnë rregullat.
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PËR PERSONELIN JO AKADEMIK
•

Para fillimit dhe në fund të mësimeve ndizni vetëm dritat e nevojshme për të punuar.

•

Rregulloni ndezjen dhe fikjen e dritave në korridore.

•

Kontrolloni, në fund të mësimit, nëse dritat në klasa janë të fikura.

Pasi të jetë miratuar rregullorja e shkollës për kursimin e energjisë, “agjentët 0 shkarkime” janë gati të
bëhen zyrtarisht “rojtarë të dritës”. Çfarë do të thotë kjo? “Rojtarët e dritës” janë njerëz që luajnë rolin
e kontrollorëve të zbatimit të rregullores për kursimin e energjisë. Ata kanë për detyrë të mbikëqyrin
ndezjen dhe fikjen e dritës dhe të pajisjeve të tjera elektrike, dhe të kontrollojnë raportin mes dritës
natyrale dhe asaj artificiale. Çdo klasë ose mjedis tjetër i shkollës (korridor, palestër, laborator, klasa) do
të ketë një rojtar të dritës.
Në këtë fazë, matjet e konsumit të energjisë elektrike duhet sigurisht të vazhdojnë, në mënyrë që të
maten dallimet me situatën fillestare të shkollës dhe të regjistrohen sukseset e arritura nga “agjentët 0
shkarkime”.
5. VLERËSIMI I REZULTATEVE
Duke përdorur tabelën që gjendet në këtë link mund të llogariten shkarkimet javore të CO2 në lidhje me
konsumin e lexuar në shkollë dhe të krahasohen diferencat mes shkarkimeve të CO2 para fillimit të
veprimeve të pakësimit dhe pas miratimit të rregullores, dhe fillimit të misionit të “rojtarëve të dritës”.
Për më tepër, ulja në përqindje e konsumit mund të llogaritet si më poshtë:

Ulja % =

C para - C pas
C para

x 100
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ku Cpara dhe Cpas janë përkatësisht konsumi mesatar i një jave para dhe pas fillimit të veprimit të
kursimit. Për këtë llogaritje duhet t ‘i referohemi konsumit të një jave, për të përjashtuar variacionet
për shkak të veprimtarive të vecanta të ditëve. Nëse nuk ka ndryshime të rëndësishme klimatike edhe
pas një jave të menaxhimit të qëndrueshëm të energjisë elektrike mund të kemi një vlerësim të parë të
uljes së konsumit. Ndërsa, nëse java e parë e uljes së konsumit ka pasur kushte klimatike mesatarisht
shumë të ndryshme nga ato të dy javëve të mëparshme, këshillohet të pritet një javë e ngjashme me
këtë të fundit, për të bërë vlerësimin e përqindjes së uljes së konsumit të energjisë elektrike.

Vlera e % së uljes varet nga efiçienca e veprimeve të ndërmarra nga rojtarët e dritës si dhe nga
niveli i harxhimit të energjisë para këtyre veprimeve. Në fakt, nëse situata në fillim ishte e tillë që
bëheshin harxhime të mëdha dhe nëse “rojtarët e dritës” veprojnë në mënyrë të dobishme, do të jetë
relativisht e lehtë të arrihen ulje të konsiderueshme. Nëse, nga ana tjetër, nisemi nga një situatë e
duhur e menaxhimit të sistemit të ndriçimit, edhe arritja e një ulje me 10% mund të jetë një rezultat i
rëndësishëm.
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6. NDARJA E REZULTATEVE ME KOMUNITETIN BRENDA DHE JASHTË SHKOLLËS
“Agjentët 0 shkarkime” motivojnë dhe përfshijnë shokët e klasës, dhe stafin e shkollës në këtë veprim që
nga fillimi; bëhen zëdhënës të angazhimit të shkollës së tyre për të ulur konsumin e energjisë; tregojnë
në shtëpi dhe miqve objektivat e tyre dhe rezultatet e arritura.

VLERËSIME
Ky mision është marrë nga
Shkolla jonë për Energji
të Qëndrueshme dhe nga
udhëzimet e Projektit
Shkolla e Gjelbër.
Ide të tjera për veprime
për të uljen e gjurmës së
karbonit të shkollave, mund
të gjenden në faqen e
interneti

MISIONI I REDUKTIMIT

15

MËSIMI 3.1

16

Ndryshimet klimatike në histroinë e Tokës.

GRUPMOSHA 9-11 VJEÇ

MËSIMI 3.1

GRUPMOSHA 9-11 VJEÇ

Mësimi 3.2

Misioni: Ulja e ndikimit

Arma sekrete:
Lëvizshmëria e qëndrueshme

Ndryshimet klimatike në histroinë e Tokës.
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Arma sekrete:
Lëvizshmëria e qëndrueshme
Transportet ecin
Makina, avionë, anije, trena... Cilat janë ndikimet mjedisore, që vijnë për shkak të lëvizjes
së njerëzve dhe mallrave në të gjithë botën?

Emetimet e
gazrave serrë

Ndotja
e ajrit

Zhurma

Transportet janë
Në qytete, ku jetojnë rreth
Trafiku rrugor është
përgjegjëse për rreth 16% tre evropianë në çdo katër burimi më i përhapur i
të emetimeve globale të persona, transporti rrugor zhurmës mjedisore, me
gazrave që ndryshojnë
është shpesh burimi
mbi 100 milion njerëz
klimën.
kryesor i ndotjes së ajrit, në Evropë të prekur nga
kryesisht për shkak se
nivele të dëmshme
makinat lëshojnë ndotës
në nivelin e tokës, afër
njerëzve. Transporti është
përgjegjës për rreth 45%
të emetimeve të oksidit të
azotit (NOx) në Evropë.

Konsumi i
dheut

Pushtimi i
hapësirave
publike

Rrugët dhe autostradat,
hekurudhat, aeroportet,
portet dhe kanalet ... zënë
hapësirë

Përveç gjithë këtyre duhet shtuar edhe dëmi i shkaktuar nga aksidentet dhe ndikimi i nxjerrjes
së materialeve të nevojshme për ndërtimin e mjeteve të transportit dhe infrastrukturës së
dedikuar për to (rrugë, aeroporte, stacione...).
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Megjithëse për prodhimin e energjisë,
në sektorin e industrive dhe në ndërtesa,
shkarkimet e gazrave serrë në Bashkimin
Evropian janë në ulje të vazhdueshme (dhe
falë kësaj janë arritur objektivat evropiane),
për fat të keq në sektorin e transportit
gjërat nuk duken se janë përmirësuar me
kalimin e viteve: shkarkimet janë rritur me
më shumë se një të tretën në krahasim
me vitin 1990. Nuk u ndalën as pas
Marrëveshjes së Parisit!

Goma fiton përsëri
Transporti me goma (pra të gjitha
mjetet motorike që lëvizin në rrugë, siç
janë makinat, kamionët, motoçikletat
dhe autobusët) është nënsektori me
shkarkimet më të larta globale të
gazrave serrë:
1%

2%

11%

12%

45%

29%

45% e emetimeve shkaktohen nga transporti i
udhëtarëve me goma
29% nga transporti i mallrave me goma
2% transport tjetër (tubacion gazi, tubacion nafte,
ujësjellës...)
12% aviacioni
11% lundrimi
1% trenat

MISIONI: ULJA E NDIKIMIT
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Jo të gjitha automjetet
janë të njëjta.
Nëse marrim në shqyrtim shkarkimet
për kilometër, sipas Agjencisë Evropiane
të Mjedisit, për pasagjer, një makinë
lëshon mesatarisht 104 gram CO2, një
autobus 68 gram, një tren 14 gram dhe
një avion 285gram.

GRUPMOSHA 9-11 VJEÇ

Pra, çfarë mund të bëjmë?
Strategjitë për të frenuar ndikimin e
transportit bazohen në tre parime:
•

ulja e trafikut;.

•

zëvendësimi;.

•

përmirësimi i efikasitetit;.

Një shembull praktik?
Makinat, veçanërisht në qytete, duhet
të bëhen gradualisht një mjet gjithnjë
e më pak i përdorur. Kur kjo nuk mund
të shmanget, zëvendësimi i makinave
me motorë me djegie të brendshme me
makina elektrike mund të ulë (edhe pse
jo ti heqë) shkarkimet e gazrave serrë
dhe ndotësve.

Imazh i marrë nga EEA: SINJALET 2016
Drejt lëvizshmërisë së pastër dhe inteligjente
Transporti dhe mjedisi në Evropë
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Si do të shkojmë në shkollë?
Para pandemisë, 38.5% e studentëve përdornin një makinë ose motoçikletë për të
shkuar në shkollë ose në universitet (4 milionë studentë).
Mjetet më të përdorura ishin autobusët dhe korrierët (periferik) dhe tramvajet dhe
autobusët (urbanë).
Pothuajse një e treta e studentëve
(3.5 milionë) lëvizën me transport publik. Prej tyre, rreth një milion banojnë mes
Lombardisë dhe Lazios.
30.2% preferonin të udhëtonin me këmbë ose me biçikletë (3.2 milionë).

4

milionë
studentë

3.5

milionë
studentë

3.2

milionë
studentë

Burimet
Agjencia Evropiane e Mjedisit (2019), Mjedisi Evropian - gjendja dhe perspektiva 2020 ;
Agjencia Evropiane e Mjedisit (2020), Emetimet e gazrave serrë nga transporti në Evropë ;
Agjencia Evropiane e Mjedisit (2020), Drejt një Evrope me ndotje zero .
Eurostat (2020), Statistikat e transportit të mallrave.
ISPRA (2021), Gjendja e mjedisit.
ISPRA (2020) Konsumi i dheut nga infrastrukturat rrugore.
ISTAT (2018), Lëvizja e përditshme dhe format e reja të lëvizshmërisë.
ISTAT (2020) Lëvizjet në territor para Covid-19.
MISIONI: ULJA E NDIKIMIT
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VEPRIMTARI PRAKTIKE
MISIONI: ULJA E NDIKIMIT
ARMA SEKRETE: LËVIZSHMËRIA E QËNDRUESHME
SHKOJMË NË SHKOLLË ME KËMBË OSE ME BIÇIKLETË
Si të ulim ndikimin e shkollës që lidhet me lëvizshmërinë? “Agjentët 0 shkarkime” mund të vendosin
të specializohen në miratimin dhe promovimin e zakoneve më të qëndrueshme për lëvizjet
shtëpi-shkollë.
Këshillohet që ky mision i uljes së ndikimit të ndërmerret në fillim të vitit shkollor, në mënyrë që pasi
të nisë të zbatohet, të shndërrohet në një praktikë që do të konsolidohet me kalimin e kohës.

Misioni përfshin katër faza:
1. ANALIZA FILLESTARE
Për të marrë një pasqyrë të situatës fillestare, duhet të analizohen
mënyra e lëvizjeve shtëpi-shkollë. Kjo do t’iu mundësojë “agjentëve 0
shkarkime” të identifikojnë dhe njohin çështjet aktuale kritike, dhe për
të matur shkarkimet e CO2 që lidhen me transportin.
Ka disa veprimtari që mund të bëhen në klasë ose në zonat ngjitur
me shkollën për të mbledhur informacionin e nevojshëm në këtë
fazë. Mjeti më i mirë është pyetësori, i cili përfshin jo vetëm agjentët
dhe nxënës të tjerë, por edhe mësuesit, personelin jo akademik dhe familjet. Pyetjet e pyetësorit
shërbejnë për të hetuar mjetet e transportit të përdorura, arsyen e zgjedhjes, distancat e udhëtimit,
predispozitën për të ndryshuar drejt mënyrave më të qëndrueshme të transportit.
Pyetësori gjithashtu bën të mundur llogaritjen e gjurmës së karbonit në lidhje me lëvizshmërinë
shtëpi-shkollë, pra për të përcaktuar kilogramët e dioksidit të karbonit që shkarkohen çdo javë për
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shkak të lëvizjeve. Për të bërë këto llogaritje, secili agjent, me ndihmën e prindërve dhe mësuesit
udhëheqës për aktivitetin, harton një tabelë. Kjo fazë është e rëndësishme sepse u lejon nxënësve,
prindërve dhe mësuesve të bëhen të vetëdijshëm për ndikimin mjedisor që lidhet me mjetet e
ndryshme të transportit.

INSPEKTIME NË ITINERARET SHTËPI - SHKOLLË
Mund të kryhen inspektimet rreth ndërtesës së shkollës për të verifikuar cilësinë e
itinerareve shtëpi-shkolla dhe për të identifikuar çdo çështje dhe situatë kritike që përbën
rrezik ose pengesë për lëvizshmërinë e nxënësve.
Inspektimet mund të kryhen nga “agjentët 0 shkarkime”, të shoqëruar nga mësuesit.
Për të kryer inspektimin, është e nevojshme të kemi një hartë të vendit ose zonës që do të
analizohet, në të cilën secili agjent duhet të tregojë, me përdorimin e ngjyrave të ndryshme,
praninë e kryqëzimeve të rrezikshme, rrugëve të ngarkuara, itinerareve të biçikletave,
trotuareve, kalimeve të këmbësorëve dhe gjithçka që mund të ndikojë pozitivisht ose
negativisht në rrugën drejt shkollës. Kjo hartë na jep pamje të qartë dhe vendndodhje
të saktë të çështjeve kritike dhe gjithashtu na lejon të evidentojmë vazhdimësinë e
infrastrukturave të çiklizmit dhe këmbësorëve që garantojnë sigurinë e rrugës.
Gjatë inspektimit, është e rëndësishme të dokumentohen përmes
fotografive dhe/ose videove problemet dhe gjendja e degradimit
që mund të hasen.
Kjo listë kontrolli mund të ndihmojë “agjentët 0 shkarkime” në
kryerjen e inspektimit.

MISIONI: ULJA E NDIKIMIT
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2. ORGANIZIMI DHE NISJA E NISMAVE TË LËVIZJES SË QËNDRUESHME
Pasi të kenë studiuar me kujdes zakonet e
transportit të shkollës dhe pasi të kenë kryer
inspektimet, “agjentët 0 shkarkime” janë gati të
nisin misionin e uljes së ndikimit të shkollës. Në
fushën e lëvizshmërisë, agjentët mund të krijojnë,
propozojnë dhe zbatojnë iniciativa me këmbë dhe
autobus dhe biçikletë
Bëhet fjalë për krijimin e grupeve të nxënësve
të cilët, të shoqëruar nga të rriturit me rolin e
mbikëqyrësve të sigurisë, do të udhëtojnë në
itinerarin shtëpi - shkollë dhe anasjelltas me
këmbë ose me biçikletë duke ndjekur rrugët e
përcaktuara më sipër. “Agjentët 0 shkarkime”,
së bashku me një ose më shumë të rritur, do të
identifikojnë familjet e interesuara në projekt, do
të studiojnë itineraret e mundshme dhe do të
përcaktojnë rregullat që duhet të respektohen
nga ata që do të marrin pjesë në nismat pedibus/
bicibus.
Më poshtë është lista e hapave të mundshëm që
duhet të kryhen për zbatimin e projektit:
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•

Identifikimi i pjesëmarrësve: nëpërmjet
pyetjeve të pyetësorëve, prindërit dhe
nxënësit pyeten nëse janë të interesuar
të shkojnë në shkollë me këmbë ose me
biçikletë. Bazuar në përgjigjet e marra,
“agjentët 0 shkarkime”, të udhëhequr
nga një ose më shumë mësues, hartojnë
listën e pjesëmarrësve të mundshëm dhe
përcaktohet në një hartë vendndodhjen
e shtëpive të ndryshme, në mënyrë që t’i
grupojnë ato sipas kritereve gjeografike dhe
të përcaktojnë sa linja ose itinerare pedibus/
bicibus janë të nevojshme.

•

Përcaktimi i itinerareve: rruga që do të
ndiqet nuk duhet të jetë më e gjatë se 1.5 km
(2 km për bicibus) dhe duhet të përfaqësojë
rrugën më të shkurtër dhe më të sigurt nga
pikënisja deri në shkollë. Përgjatë rrugës, do
të identifikohen ndalesat e ndryshme dhe të
sinjalizohen, duke kërkuar bashkëpunimin
e administratës bashkiake. Rrugët duhet
gjithashtu të testohen! Në këtë mënyrë,
mund të përcaktohen çdo çështje kritike,
si për shembull problemet në lidhje me
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shenjat horizontale dhe vertikale, me
mirëmbajtjen e trotuareve ose me
praninë e kalimeve të pambrojtura
apo seksioneve të rrezikshme.
Çështjet kritike mund të zgjidhen
duke kërkuar mbështetjen e
policisë lokale ose të administratës
bashkiake.
• Hartimi i rregulloreve: në mënyrë
që pedibus/bicibus të punojë me
korrektësi dhe në mënyrë të
dobishme dhe me siguri, duhet të
hartohet një listë me rregulla, të
cilat do duhet të respektohen nga
nxënësit, prindërit dhe shoqëruesit.
Disa rregulla thelbësore kanë të bëjnë
me përpikërinë dhe respektimin e
orareve, komunikimin në kohë
të mungesave, respektimin e
rregullave të rrugës.

për ti përfshirë fëmijët e tyre në projekt dhe
ndoshta për të marrë pjesë edhe ata vetë
si shoqërues. Anëtarësimet mund të bëhen
formale me letra ose prokura të nënshkruara
nga familjet.
•

Organizimi i turneve: në varësi të
disponueshmërisë së shoqëruesve dhe çdo
mungese të mundshme të komunikuar në
“regjistër”, një ose më shumë përgjegjës
duhet të hartojnë një plan javor me turnet
shoqëruese dhe tua komunikojnë ato të
gjithë pjesëmarrësve. Për këtë qëllim mund
të jetë e nevojshme hartimi i një liste me
postat elektronike ose të krijohet një grup në
WhatsApp.

Për të dalluar pjesëmarrësit në nismën pedibus
dhe për të përmirësuar dukshmërinë dhe sigurinë
e tyre, është e nevojshme që ata të mbajnë jelek.
•

Komunikimi dhe përfshirja e familjeve: pasi
rrugët dhe rregullat të jenë përcaktuar, është
e nevojshme të sigurohet një komunikim
zyrtar ose një takim organizativ për të
prezantuar para prindërve dhe stafit të
shkollës detajet e nismës. Me këtë rast,
duhet të verifikohet gatishmëria e prindërve

MISIONI: ULJA E NDIKIMIT
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Në rast se organizimi logjistik i një shërbimi të përhershëm pedibus ose bicibus është shumë i shtrenjtë,
“agjentët 0 shkarkime” mund të projektojnë dhe të përfshijnë të gjithë shkollën për një ditë, ose më mirë
akoma për një javë, në nismën “shkojmë në shkollë me këmbë ose shkojmë në shkollë me biçikletë”.

LINKU PER TABELEN NUK ESHTE VALID
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3. VLERËSIMI I REZULTATEVE
Duke përdorur tabelën që gjendet në këtë link
, “agjentët 0 shkarkime” mund të llogarisin
emetimet javore të CO2 që lidhen me zakonet
e tyre të udhëtimit, para dhe pas zbatimit të
praktikave të lëvizshmërisë së qëndrueshme. Për
të përcaktuar më mirë ndikimin e veprimit, është
mirë të vlerësohen rezultatet e arritura nga klasa
e agjentëve 0, ose, më mirë akoma, nga e gjithë
shkolla.

VLERËSIME
Ky mision është marrë nga
udhëzimet e Projektit Shkolla e
Gjelbër. Ide të tjera për veprime për
të pakësuar gjurmën e karbonit
të shkollave mund të gjenden në
faqen e internetit www.greenshkolla.it

4. NDARJA E REZULTATEVE ME KOMUNITETIN
BRENDA DHE JASHTË SHKOLLËS
“Agjentët 0 shkarkime” motivojnë dhe përfshijnë
shokët e klasës, dhe stafin e shkollës në këtë veprim
që nga fillimi; bëhen zëdhënës të angazhimit të
shkollës së tyre për të zvogëluar gjurmën e
karbonit; tregojnë në shtëpi dhe miqve të tyre
objektivat dhe rezultatet e arritura.

MISIONI: ULJA E NDIKIMIT
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Mësimi 3.3

MISIONI: BËJ QË ZËRI YT
TË DËGJOHET
Arma sekrete:
TË FOLURIT NË PUBLIK

Ndryshimet klimatike në histroinë e Tokës.
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TË FOLURIT NË
PUBLIK PA FRIKË
Një “agjent i vërtetë 0 shkarkime” nuk është i aftë vetëm që të transformojë mënyrat e veta dhe
të ulë ndikimin e tij në planet, por është i aftë edhe për të përfshirë miqtë, të rinjtë, të rriturit dhe
të gjithë komunitetin e tij, duke shtuar dhe zgjeruar ndikimin e angazhimit të të gjithëve.
Për të bërë që zëri juaj të dëgjohet, duhet një armë e fshehtë: të folurit në publik pa frikë dhe
në një mënyrë që përfshin të tjerët. Mund të duket e vështirë, por të gjithë mund ta bëjnë dhe
së bashku do të zbulojmë disa mundësi dhe lojëra të lehta që do ua lehtësojnë punën në këtë
mision!

TË VEPROSH GLOBALISHT DO TË THOTË
GJITHASHTU TË DISH SI TË KOMUNIKOSH
Emocioni, marrëdhënia, mendimi kritik: këto janë aftësitë që na
ndihmojnë të përqafojmë sjellje pozitive dhe të përshtatemi në mënyrë
konstruktive me ndryshimet dhe sfidat e jetës së përditshme.
Të jemi të vetëdijshëm mbi veten tonë, të menaxhojmë emocionet,
stresin, të jemi krijues dhe të komunikojmë në mënyrë empatike dhe
efektive do të thotë të jemi të aftë të krijojmë marrëdhënie të forta dhe
të zgjidhim problemet.
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Nëse duam të ndryshojmë kursin
drejt një bote më të qëndrueshme,
duhet të veprojmë së bashku, duke
përfshirë gjithnjë e më shumë
njerëz. Dhe për ta bërë këtë... nuk
mjafton të dimë se çfarë duhet të
bëjmë, por duhet edhe të dimë si ta
tregojmë!
Një “agjent i vërtetë 0 shkarkime”
nuk është i aftë vetëm që të
transformojë mënyrat e veta dhe të
ulë ndikimin e tij në planet, por është
i aftë edhe për të përfshirë miqtë,
të rinjtë, të rriturit dhe të gjithë
komunitetin e tij, duke rritur dhe
zgjeruar ndikimin e angazhimit të të
gjithëve.
Për të bërë që zëri juaj të dëgjohet,
duhet një armë e fshehtë: të folurit
në publik pa frikë dhe në një mënyrë
që përfshin të tjerët. Mund të duket
e vështirë, por të gjithë mund ta
bëjnë dhe së bashku do të zbulojmë
disa rrugë dhe lojëra të lehta që do
ua lehtësojnë punën në këtë mision!
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informacion dhe komunikimi në
mënyrë efektive do të thotë të jemi
të aftë ta realizojmë në çdo situatë
dhe me çdo bashkëbisedues me
fjalë, por edhe me trup, me shprehjet
e fytyrës, zërin dhe qëndrimin tonë.
Që të kuptohet, mesazhi duhet
të mbërrijë pa shqetësime ose
ndërhyrje. Imagjinoni sikur po flisni
në telefon dhe linja ka probleme.
Personi që është në anën tjetër
nuk do të kuptojë mesazhin. Është
pikërisht e njëjta gjë që ndodh nëse
mes nesh dhe atyre që na dëgjojnë
ka “ndërhyrje”. Kjo ndërhyrje
ndonjëherë mund të jetë vetë
emocioni ose mendimi ynë.
Të folurit në publik na vendos
shpesh në vështirësi, por këto
emocione mund të shndërrohen në
energji pozitive për t’i përdorur për
të përcjellë mesazhin tonë.
Përmes këtyre aktiviteteve do të
mësojmë së bashku si t’ia dalim!

Duke komunikuar transmetojmë
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7 RREGULLA
TË ARTA

PËR TË FOLURIT
NË PUBLIK
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1
TË SHKOSH I PËRGATITUR
Kur e njeh mirë temën për të cilën do të flasësh,
do të kufizojë frikën për të bërë gabime dhe do të
japë kurajo që edhe të improvizosh pak. Të mësosh
përmendësh një fjalim nuk është asnjëherë ide e mirë!
Mua do të më duheshin tre javë për të përgatitur një
fjalim të improvizuar.
Mark Tuein

4

5

MËSO TË PËRDORËSH ZËRIN

PAK… POR SAKTË!

Ishte lloji i zërit që veshët ndjekin ashtu sikurse çdo fjalë
të ishte një melodi notash që nuk do të luhet kurrë më.

Kurrë nuk duhet të mësosh përmendësh fjalimin tënd!
Nëse e njeh temën, nuk është e nevojshme ta mësosh
përmendësh. Përqendrohu në pak koncepte, madje
edhe në një, por thuaje mirë!

F. Scott Fitzgerald

Diskrecioni është më i rëndësishëm se elokuenca.
Francis Bacon
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3

KUJTOHU PËR TRUPIN TËND

EMPATIA

Truri i atyre që po të dëgjojnë është shumë i mirë
për të perceptuar atë që nuk del nga goja jote, por
që shprehet nga qëndrimi, lëvizjet, shprehitë, dhe
vështrimi yt. Mëso të përdorësh trupin tënd për të
komunikuar!

Vendos veten në vendin e atyre që të dëgjojnë. Je
aty për ta: dëgjo, vëzhgo dhe ndrysho komunikimin
tënd në përputhje me rrethanat. Ji miqësor, mbaj
entuziazmin dhe ji pozitiv. Ndonjëherë bëj ndonjë
batutë (nëse dëgjon dhe vëzhgon mirë publikun tënd
do të dish se nëse dhe kur është momenti), por pa e
ekzagjeruar!

Mund të kemi të gjitha mjetet e komunikimit në botë, por
asgjë, absolutisht asgjë, nuk e zëvendëson të parit në sy.
Paulo Coelho

Ka vetëm një mënyrë për t’i parë gjërat. Derisa dikush na
tregon se si të shikojmë me një sy tjetër.
Pablo Picasso

6

7

TREGO NJË HISTORI

JI VETVETJA!

Për 200,000 vjet tregojmë histori dhe trurit tonë i
pëlqen t’i dëgjojë, në cilëndo moshë! Është mënyra
më e mirë për të tërhequr vëmendjen dhe për t’i bërë
njerëzit të ndihen të afërt dhe të përfshirë. Trego një
anekdotë që lidhet me ty. Përdor historinë tënde,
pasionin tënd!

Ji vetvetja, gjithë të tjerët janë të zënë.
Oskar Uajld

Çdo histori është një histori pafund.
Michael Ende
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LE TË DALIM NË SKENË:

LOJËRA DHE VEPRIMTARI PËR
TË TRAJNUAR ORATORË TË
PËRKRYER
Nëse mendoni të përgatiteni si grup për një
aktivitet ku do të duhet të flisni në publik,
nuk mund të mos filloni me disa lojëra për
“thyerjen e akullit”, të cilat i përdorin edhe
aktorët. Ja cilat janë disa prej tyre!
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DUA EMRIN TIM
Një lojë e veçantë, e përshtatshme për
grupe të mëdha.
Në fillim vendosemi në formë rrethi: të
gjithë së bashku fillojnë të ecin në mes, në
një mënyrë konfuze. Kush shihet në sy me
njëri-tjetrit teksa ecni dhe sa herë që ndodh
duhet të ndalojë dhe të shtrëngojë duart
me një person tjetër, duke thënë emrin
e vet (secili me radhë). Më pas, personi
me të cilin shtrënguat duart do të marrë
emrin tonë dhe ne do të marrim emrin e tij
dhe do të vazhdojmë lojën. Kush ndeshet
sërish me emrin e tij, del nga loja. Loja
mund edhe të mos përfundojë. Mjafton
që njëri të harrojë një emër, sepse humbet
përgjithmonë ose ‘dublohet’ në një mënyrë
intensive.

Çfarë na mëson kjo lojë?
Kjo lojë ndihmon fëmijët dhe adoleshentët
të kërkojnë pa frikë të ndeshin vështrimin
e tjetrit, një aspekt i rëndësishëm kur
flasin në publik. Në fakt, një fjalim para
një plateje, të madhe apo të vogël, është
gjithmonë një moment që të lidh: të parit
në sytë e anëtarëve të publikut është
shumë e rëndësishme për të tërhequr
vëmendjen e tyre dhe komunikimin e gjallë.
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MBAJTJA MEND E
GJESTEVE
Kjo është një lojë shumë e mirë për të
prezantuar veten. Vendosemi në rreth. I
pari thotë emrin e tij dhe e shoqëron me
një gjest të thjeshtë. I dyti thotë emrin e
tij dhe bën një gjest të vetin dhe përsërit
edhe gjestin e shokut përpara, domethënë
shton gjestin e tij me atë të shokut para tij.
Vazhdohet kështu me radhë. I fundit duhet
të bëjë një gjest shumë të gjatë, rezultat i
gjitha gjesteve që kanë bërë të tjerët para
tij.

Çfarë na mëson kjo lojë?
Me këtë veprimtari të shkurtër, fëmijët
inkurajohen t’i kushtojnë vëmendje
komunikimit jo verbal të shokëve të
tyre të klasës dhe të përqendrohen të
mbajnë mend gjestet e tyre. Kjo lojë
bën që grupi të lidhet shumë me njëri
tjetrin.

GRUPMOSHA 9-11 VJEÇ

DUARTROKITJE QË NUK KANË
FUND
Grupi qëndron në njërën anë dhe vetëm njëri
qëndron në skenë. Ai duhet të qëndrojë pa lëvizur,
në qendër dhe të presë duartrokitjet, klithmat
e gëzimit të grupit që duhet ta konsiderojë atë
si një figurë të rëndësishme, të famshme dhe
të fuqishme. Ovacionet duhet të vazhdojnë sa
më gjatë që të jetë e mundur, deri sa personi të
ndërrohet pas rreth 60-90 sekondave.
Një variant tjetër i lojës përfshin gjithashtu nocionin
e “gjetjes së momentit të duhur”. Në këtë variant
nuk zgjidhet ose nuk thuhet emri i atij që do të
shkojë për të pritur duartrokitjet, por duhet thënë se
në skenë duhet të jetë gjithmonë një person: sapo
të përfundojë, duhet të zëvendësohet menjëherë
nga një tjetër pa një udhëzues të jashtëm.

Çfarë na mëson kjo lojë?
Të gjesh momentin e duhur do të thotë të
përdorësh me mençuri ritmin, kohën dhe
shpejtësinë në skenë. Duhet të dini si të
respektoni dhe të ndjeni pauzat e duhura,
kohëzgjatjen e tyre. Skena nuk duhet të
jetë kurrë bosh: do të krijoheshin pauza të
panevojshme dhe të detyruara që spektatori
do t’i vinte re, duke provokuar tek ai një ndjenjë
bezdie, mërzie dhe ndërgjegjësimi për gabimin.
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VARKA
Ecni në një hapësirë të kufizuar, duke e
zënë atë në mënyrë uniforme (pra pa lënë
hapësira boshe) dhe ndërgjegjësohuni
se kush ecën bashkë me ne: është e
ndaluar të përplasesh dhe të ndalosh.
Ushtrimet e mëposhtme duhet të bëhen
në heshtje, përveç nëse keni nevojë të
flisni. Kur ecni, mbani trupin drejt, duart
dhe krahët të shtrira përgjatë ijëve dhe
jo prapa apo përpara. Ky ushtrim është
quajtur nga shumë njerëz “lundra” ose
“varka”, sepse në qoftë se hidhen të
gjithë nga njëra anë, varka bie dhe
ne bashkë me të! Është një nga
ushtrimet më të vështira dhe
më të dobishme që përfshin
perceptimin e hapësirës,
por është gjithashtu një nga
ushtrimet e para që bëhet në
orët e laboratorit. Ai amplifikon
perceptimin e asaj që na
rrethon. Zakonisht shoqërohet
me shumë variante të tjera,
disa prej të cilave propozohen
këtu, të cilat përmirësojnë
ushtrimin.
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Variant:
1. Shtrëngimi i duarve, sytë

Teksa ecni në hapësirë duhet të hidhni
vështrimin te të tjerët. Kur vjen momenti,
shtrëngojini dorën një personi tjetër. Nuk ka
rëndësi qëndrimi, fytyre, por gjëja e rëndësishme
është të vazhdoni ta shikoni në sy.
2. Fijet e padukshme

Personi i parë me të cilin ndesheni vështrimin
nuk duhet ta humbisni më nga sytë: vështrimin
duhet ta mbani gjithmonë mbi të dhe ai mbi ne,
ndërsa vazhdojmë të ecim.
3. Ndalo!

Pa asnjë sinjal të rënë dakord ose të improvizuar,
i gjithë grupi duhet të ndalojë në të njëjtën
kohë dhe pastaj të rifillojë së bashku. Është një
ushtrim ku duhet të vëzhgojmë gjithçka që iu
ndodh të tjerëve, sepse çdo lëvizje e vetme është
themelore.
Çfarë na mëson kjo lojë?
Hapësira rreth folësit është pjesë e tij dhe
përcjell mesazhin e tij. Mënyra se si e zëmë
hapësirën, flet për ne dhe atë që duam të themi.
Mënyrën e të qëndruarit në skenë, aktorët e
quajnë “tokëzim” dhe konsiston në mbajtjen e një
pozicioni të sigurt, duke qëndruar drejt dhe mirë,
por pa ngurtësi.
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SHPEJTËSIA
Filloni të ecni të gjithë së bashku në një
dhomë (në rend të shpërndarë) dhe secili
zvogëlon shpejtësinë e tij gjatë ecjes,
derisa pothuajse ndalet, por pa u ndalur
plotësisht. Sa më shumë që ngadalësohet
ecja, aq më shumë duhet të vlerësoni çdo
gjest të vetëm që bëni gjatë ecjes. Duhet
ta analizoni, ta zbërtheni për të kuptuar se
çfarë e përbën lëvizjen themelore të ecjes.
Variant:
Ushtrimi është një garë që duhet bërë nga të gjithë së bashku, duke u vendosur në një linjë.
Fiton ai që arrin i fundit.

KAFSHËT
Imitoni kafshët. Të imitosh nuk do të thotë
të kopjosh. Nëse kafsha është një qen, nuk
duhet detyrimisht të rri me katër këmbë
dhe të eci këmbadoras, por duhet të krijoj
brenda meje figurën e kafshës, ta lidh me
karakteristika të caktuara dhe veçanti.

Çfarë na mëson kjo lojë?
Kur flasim në publik, gjestet, lëvizjet
e trupit tonë në skenë ose në hapësirën
që kemi në dispozicion, kontribuojnë në
mënyrë të rëndësishme në pengimin e
mesazhit që dëshirojmë të komunikojmë në
mënyrë të dobishme është komunikimi jo
verbal. Thuhet se një gjest “vlen sa mijëra
fjalë”!
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LEXIMI EKSPRESIV
Një nga nxënësit të lexojë një tekst
çfarëdo: sa herë që dikush duartroket,
nxënësi që është duke lexuar duhet të
ndryshojë tonin, timbrin dhe shprehjen
e leximit apo edhe gjendjen emocionale.
Nuk është e nevojshme të ndiqet kuptimi
i tekstit.
Çfarë na mëson kjo lojë?
Të flasësh nuk do të thotë vetëm të
“përdorësh fjalët”, por edhe zërin për të
përfshirë të tjerët dhe për të përcjellë
një mesazh: toni, volumi, timbri dhe
pauzat mund të përdoren në mënyra
të ndryshme në varësi të asaj që jemi
duke treguar dhe mesazhit që duam të
japim. Në recitim flasim edhe për ngjyrat
e zërit, ku secila prej tyre shpreh një
gjendje shpirtërore: zëri i kuq (pasion),
blu (autoritet), i verdhë (simpati), jeshil
(besim).
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BASHKOJI COPËZAT TOK
Përgatisni disa fletë me fjalë, secila me
një emër të njohur. Ato mund të jenë emra
njerëzish të famshëm, objekte të zakonshme,
ngjyra, kafshë; për shembull: zog, karrocë,
çekiç, lopë, shtrigë, hënë, bar, kapelë, elefant,
kompjuter, libër, vazo, bërryl, foto, e gjelbër,
mbajtëse qirinjsh, këpucë, pikturë, kupë,
aeroplan, eklips, Mbretëresha Elizabetë,
operacion, aureolë, thikë, sy, stuhi, vajzë, jastëk,
kapak, termometër, xhungël, hanxhar, rrotë,
gjemb, avull, baltë, biçikletë, trëndafil...
Vendosni letrat me fjalë në një kuti ose në një
qese. Njëri lojtar zgjedh dy letra dhe më pas
duhet të fillojë menjëherë të tregojë një histori
duke i lidhur të dyja fjalët në mënyrë bindëse.
Historia nuk duhet të jetë e gjatë (një ose dy
minuta janë të mjaftueshme), e komplikuar
ose e vërtetë! Pasi të gjithë të kenë mësuar
t’i lidhin të dyja fjalët, shtoni letra të reja në
koleksionin e fjalëve dhe rrisni numrin e letrave
që secili duhet të zgjedhë në tre ose edhe
katër.
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Çfarë na mëson kjo lojë?
Të kalojmë nga një ide në tjetrën pa vështirësi, në një mënyrë që publiku mund të na kuptojë
dhe të na ndjekë lehtësisht; është një aftësi e domosdoshme për të folur në publik. Nuk ka
rëndësi sa të ndryshme janë fjalët: mund të gjesh një mënyrë për t’i lidhur me njëra tjetrën
dhe, duke u praktikuar, aftësia për të krijuar lidhje do të përmirësohet gjithnjë e më shumë. Një
përparësi tjetër e lojës është të dëgjoni dhe mund të mësoni nga njëri-tjetri.

BURIMET
Murgia D., Ngjyrat e zërit: Ngjyrat e zërit, na vijnë në ndihmë!
Formisano M. (2016), Të folurit në publik për të gjithë - Rizzoli Etas editore, Milano
Mehrabrian A., Ferris S.R. (1967) , Inferenza e qëndrimeve, nga komunikimi jo verbal në dy kanale - Revista e Psikologjisë
Konsultative, 31(3), 248–252
Mehrabrian A. (1967), Sjelljet orientuese dhe komunikimi i qëndrimit jo verbal - Revista e Komunikimit, 17(4), 324–332
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Ky botim u mundësua nga Save the Children në Shqipëri.
Save the Children është organizatë kryesuese në botë dhe e pavarur për fëmijë. Ne besojmë se çdo fëmijë meriton një të ardhme të mirë. Në botë dhe në Shqipëri, ne
ndihmojmë fëmijët të kenë një fillim të mbarë në jetë, mundësi për të mësuar dhe mbrojtje ndaj cdo rreziku. Ne bëjmë më të mirën për fëmijët - çdo ditë dhe në kohë
krize –për të sjellë ndryshime në jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.

Tiranë 2022
Ky material u botua në kuadër të projektit “Fëmijët Flasin”, i mbështetur nga EUKI dhe i zbatuar nga Save the Children dhe Instituti Italian OIKOS.
@Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të përdoret apo kopjohet lirisht prej specialistëve të fushës, por jo për qëllime fitimprurëse, me
kusht që çdo riprodhim të shoqërohet me njohjen e organizatave, të përmendura më lart, si burim. Këndvështrimet e autorëve të këtij botimi jo domosdoshmërisht
pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children dhe Instituti Italian OIKOS.
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Ndryshimet klimatike në histroinë e Tokës.

