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Hulumtimi- një analizë se:

› Sa dhe si është i përfshirë ZHQ në politikat zhvillimore të 
vendit?

› Sa dhe si është përfshirë edukimi dhe EZHQ brenda këtyre 
politikave?

› Si dhe sa është përfshirë EZHQ në Kornizën Kurrikulare të 
Kosovës?

› Ku është realiteti?



Definicioni i zhvillimit të qëndrueshëm 

Zhvillimi i qëndrueshëm
“zhvillimi që plotëson
nevojat e gjeneratave të
sotme pa rrezikuar
gjeneratat e ardhshme
që të plotësojnë nevojat
e tyre”. 

Burimi : Our Common Future, 
World Commission on 
Environment and Development, 
1987

Zhvillimi i qëndrueshëm “është harmonizimi i
zhvillimit ekonomik, dhe mbrojtja e mjedisit për të
plotësuar nevojat e të sotmes, pa rrezikuar
mundësitë që edhe brezat e ardhshëm t`I
shfrytëzojnë këto kapacitete dhe t`i përmbushin
nevojat e veta” (Neni 4, LMM)





Source: Veselaj  Z. 2018 Principles of sustainable development as norms of the current legislative framework 
in Kosovo (Manuscript )

Përfshirja e parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në legjislacion
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Shfrytëzimi i qëndrueshëm i resurseve Y Y Y Y Y Y N Y N
Masat paraprake dhe parandalimi Y Y Y Y Y N N N N
Pjesëmarrja e publikut Y Y Y Y N N Y N N
Ndotësi paguan Y Y Y Y N N N N N
Integrimi Y Y N Y N N N N N
Solidariteti brenda dhe ndërmjet gjeneratave Y N N Y Y N N N N
Qasja holistike N Y N N N N N N Y
Përgjegjësia shoqërore N N Y N N N N N N
Shrytëzimi i resurseve lokale N N N N N N N N N
Barazia shoqërore N N N N N N N N N



Zhvillimi i qëndrueshëm si qëllim dhe synim

Qëllimi: “caku apo fundi drejt të cilit është drejtuar një përpjekje e caktuar”. 
Synimi: “një rezultat që planet ose veprimet e caktuara synojnë të arrijnë”.

Qëlli
m

Strategjia
dhe PV për
Biodiversitet

…ZHQ bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore.

Strategjia e 
Ujërave

…të ofrojë një zhvillim të integruar e të qëndrueshëm të sektorit të ujërave
duke përmbushur nevojat e furnizimit me ujë të pijshëm, ujë për prodhimin e 
ushqimit, për ujitjen e tokave bujqësore, për industrinë, sport, rekreacion dhe
gjenerimin e energjisë elektrike.

Synim Plani
Hapësinor

…ZHQ ekonomik, të balancuar, të bazuar në resurse natyrore, njerëzore, 
teknologji moderne, konkurrencën e tregut dhe përmbushjes së standardeve
për mbrojtjen e mjedisit.



Zhvillimi i qëndrueshëm si vizion
Vizioni:“aftësia për të menduar ose planifikuar të ardhmen me imagjinatë”

Vizion Strategjia
Zhvillimore

…kërkon rritje ekonomike vjetore prej mbi 3.3% në mënyrë që Kosovës t`i mundësohet një ZHQ dhe
arritje e standardeve më të larta të jetesës.

Vizioni Strategjia e 
Mjedisit

…“mjedisin e pastër me një ZHQ dhe të sigurt”

Vizioni
Strategjia
Minerare

…zhvillimi i resurseve minerare dhe zgjerimi e modernizimi i industrisë së përpunimit minerar për të
garantuar ZHQ ekonomik. hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqënies për qytetarët”

Vizioni
Strategjia
dhe PV për
Ndryshimet
Klimatike

…Kosova me zero emitim të gazeve serrë, me aftësi për tu përshtatur me ndryshimet klimatike, që në
mënyrë efektive zbutë shkaqet nga ndryshimet klimatike, parashikon dhe i përgjigjet ndikimeve të
ndryshimeve klimatike, duke marrë parasysh parimet ndërkombëtare për ZHQ”

Vizioni
Plani
Hapësinor

…vend i integruar në BE, me ZHQ socio-ekonomik që respekton mjedisin, trashëgiminë natyrore
dhe kulturore të territorit të vet dhe të fqinjëve.

Vizioni
Strategjia
për Zhvillim
Ekonomik
Lokal

…krijimin e politikave për zhvillim ekonomik lokal për të siguruar një qëndrueshmëri të ekonomisë
lokale, në mënyrë që të ndikojë në përmirësimin e jetës së qytetarëve në të gjitha fushat.



Zhvillimi i qëndrueshëm si mision

Misioni: “një deklaratë me shkrim e qëllimit dhe fokusit kryesor të një organizatë që normalisht
mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës”.

Misioni
Strategjia
Minerare
(MZHE)

…krijimin e të gjitha kushteve ligjore dhe institucionale për rritjen e 
shpejtë të investimeve në sektorin minerar, forcimin e kapaciteteve të
burimeve njerëzore, rritjen e interesit të komunitetit dhe garantimin e 
qëndrueshmërisë mjedisore.

Misioni
Strategjia
Energjetike
(MZHE)

…t’i kontribuojë zhvillimit të Kosovës duke mundësuar një zhvillim të
shpejtë dhe te qëndrueshëm te sektorit energjetik…duke u kujdesur
njëherësh edhe për ruajtjen e mjedisit.



Zhvillimi i qëndrueshëm në objektiva
Objektiva:“një rezultat specifik që një person ose sistem synon të arrijë brenda një afati kohor dhe me burimet e 
disponueshme”

Objektiva Strategjia e 
Mjedisit

…shfrytëzimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore, mbrojtja e biodiversitetit dhe peisazheve
natyrore.

Objektiva Strategjia e 
Ujërave

…ruajtja dhe mbrojtja e ekosistemeve ujore (prurja e pranueshme ekologjike)

Objektiva Strategjia
Energjetike

Energjetika…si njëra nga shtyllat më të rëndësishme të ZHQ ekonomik dhe social të vendit”

Objektiva

Strategjia
Minerare

…politikat zhvillimore do të orientohen në drejtim të krijimit të legjislacionit për ZHQ të
sektorit…mbrojtjes së mjedisit dhe trajtimit të çështjeve sociale të ndikuara nga aktiviteti
minerar”

Objektiva
Plani Hapësinor

…planifikimi i hapësirës për shfrytëzim racional të territorit; zhvillim hapësinor i balancuar; 
stimulimi i politikave të zhvillimit të zonave rurale; shfrytëzimi i mineraleve për një ZHQ; 
mbrojtja e mjedisit; mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i trashëgimisë natyrore e 
kulturore.

Objektiva Strategjia për
Zhvillimin
Ekonomik Lokal

…shfrytëzimin e resurseve në funksion të ZHQ ekonomik.

Objektiva
Strategjia për
Vetqeverisjen
Lokale

…rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike dhe sociale e komunave për të siguruar që politikat
zhvillimore lokale dhe financiare të ndikojnë në zhvillimin ekonomik lokal.



Zhvillimi i qëndrueshëm si masë dhe prioritet
Prioriteti: “diçka që është shumë e rëndësishme dhe duhet të trajtohet para gjërave të tjera” 

Masa Strategjia
Minerare

…promovimi dhe zhvillimi i parimeve për ZHQ (zhvillimi që plotëson
nevojat aktuale, pa dëmtuar interesat e brezave që vijnë).

Prioritet Strategjia e 
Mjedisit

…përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët; ZHQ 
ekonomik, social dhe kulturor.

Prioritet Strategjia
Minerare

…shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore…mbështetjen e 
politikave mjedisore të zhvillimit në mbrojtjen e mjedisit dhe
shfrytëzimin e qëndrueshëm të të gjitha burimeve natyrore si ujrat, 
mineralet dhe pyjet.



Përmbledhje   

Source: Veselaj Z. 2018:  Sustainable development and education for sustainability in Kosovo, Fulbright scholar 
discussion paper at Arizona State University https://melikian.asu.edu/events/sustainability_education_kosovo
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1. Strategjia e Kosovës për Zhvillimi 2016-21 N Y N N N N
2. Strategjia për Mbrojtjen e Mjedisit 2011-20 N Y N Y N Y
3. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitet 2011-20 Y N N N N N
4. Strategjia e Kosovës për Ujëra 2017-2036 Y N N Y N N
5. Strategjia Energjetike e Kosovës 2008-2018 N N Y Y N N
6. Strategjia Minerare e Kosovës 2012-2025 N Y Y Y Y Y
7. Strategjia dhe PV për Ndryshimet Klimatike 2019-28 N Y N N N N
8. Plani Hapësinor i Kosovës 2010-20+ Y Y N Y N N
9. Strategjia Pyjore e Kosovës 2010-20 N N N N N N
10. Strategjia e Vetçqeverisjes Lokale 2016-26 N N N Y N N
11. Strategjia për Zhvillimi Ekonomik Lokal 2019-23 N Y N Y N N



Defincioni i edukimit për zhvillim të qëndrueshëm

SD  Panel  Report, 1998
“EZHQ aftëson njerëzit
për të zhvilluar njohuri, 

vlera dhe shkathtësi për të 
marrë pjesë në vendimet 
se si i bëjmë gjërat si 

individ dhe  kolektivisht, 
në nivel lokal dhe global 
për rë përmirsuar cilësinë  

e jetës sot por pa 
dëmtuar planetin për të 

ardhmen“.

“ Procesi i zhvillimit të njohurive të nxënësve, i
të kuptuarit, shkathtësive dhe atributeve të
nevojshme për të punuar dhe jetuar në një
mënyrë që mbron mirëqenien mjedisore, 
sociale dhe ekonomike, si në të tashmen dhe
për brezat e ardhshëm”. KKK, 2016



Zhvillimi i qëndrueshëm dhe edukimi (1)
Politika Fusha e rregullimit

Strategjia e 
Kosovës për
Zhvillim

…përputhje më të madhe të shkathtësive të fuqisë punëtore me nevojat e tregut të
punës që do ndihmoj në rritjen e investimeve, punësimit, të ardhurave dhe rritjen e 
ndërmarrjeve ekzistuese, dhe e gjithë kjo do të mundësojë rritje më të lartë ekonomike
dhe ZHQ.

Strategjia
dhe Plani i
Kosovës për
Biodiversitet

…”promovim i edukimit dhe komunikimit efektiv për biodiversitetin”. Më tej dy masa:
plotësimi dhe zbatimi i kurrikulave në të gjitha nivelet; dhe rritja e bashkëpunimit
ndër-institucional dhe OJQ-të për edukimin mjedisor.

Strategjia
për
Mbrojtjen e 
Mjedisit

…zhvillimi i programeve arsimore, fushatave të ndërgjegjësimit dhe mbështetja për
projektet shkencore të fokusuara në mjedis.
…integrimin e çështjeve të mjedisit në kurrikulat mësimore në të gjitha nivelet e
arsimit.

Strategjia e 
Ujërave

…të sigurohet që kurrikula shkollore të përfshijë përmbajtje të duhur që ka të bëjë me
ujërat” dhe “zhvillimin edisa progameve universitare bachelor e master për mjedis
respektivisht ujëra.



Zhvillimi i qëndrueshëm dhe edukimi (2)
Politika Fusha e rregullimit

Strategjia për
Menaxhimin e 
Mbeturinave

Masa “zhvillimi i sistemit për edukim, raportim e komunikim për menaxhimin e
mbeturinave” që përfshin “ hartimin e kurrikulalve në sistemin arsimor për të
mundësuar pjesëmarrjen në sistemin e menaxhimit të mjedisit dhe
mbeturinave…”.
Prioritet “çështjet e menaxhimit të mbeturinave në kurrikulat dhe programet
arsimore”.

Strategjia dhe
Plani i Veprimit
për Ndryshimet
Klimatike

- parasheh që realizimi i masave të parapara aktivisht kontribuon në zvogëlimin
e emisioneve të GHG dhe parandalimin e fatkeqësive nga ndryshimet klimatike
përmes kombinimit të zbatimit të legjislacionit, përforcimit teknik dhe edukimit.
Asnjë aktivitet/masë nuk propozohet.

Strategjia e 
Pyjeve

- prioritet “krijimi i mundësive për edukim dhe trajnim cilësor për të gjitha
kategoritë e stafit që punon në sektorin pyjor”.

Plani Hapsinor
i Kosovës

- në kontekst të EDZHQ i referohet Strategjisë së arsimit të Lartë (2005-15)
“duke ndërtuar një sistem cilësor e fleksibil të arsimit të lartë që u përgjigjet
kërkesave të shoqërisë, do krijohen parakushte që arsimi i lartë të jetë në
funksion të ZHQ të shoqërisë”



Source: Veselaj  Z. Krasniqi  Z. 2014: Mapping of education for sustainable development in the new curriculum of Kosovo and 
challenges of implementation, SGEM Conference on Education, DOI 10.5593/sgemsocial2014B11 p. 8-3-810

EZHQ NË KORNIZËN KURRIKULARE TË KOSOVËS

Nevojat …një nga sfidat me të cilat ballafaqohet shoqëria kosovare është ZHQ .

Qëllimet 1…zhvillimi i përgjegjësisë për veten, shoqërinë dhe mjedisin.
2. …zhvillimi i ndërrmarrësisë dhe shfrytëzimi i teknologjisë për ZHQ .

Kompetencat
…të kuptuarit e plotë të ndërvarësisës së fenomeneve ekonomike, politike dhe shoqërore, në
nivel lokal dhe global…përmes EZHQ, nxënësit do të përgatiten të përballen me sfidat
mjedisore, ekonomike dhe sociale. 

Parimet …ndërlidhja e përmbajtjeve me qëllim të promovimit të EZHQ …integrimi i inovacionave që
reflektojnë zhvillimin në fushat e shoqërisë, kulturës dhe shkencës në funksion të ZHQ.

Kontributi i
Fushave
kurrukulare

Shkencat
natyrore

…zhvillimi i përgjithshëm shoqëror, teknologjik dhe ekonomik, përmirsimi i
cilësisës së jetës, mbrojtja e shëndetit, mjedisit dhe mirëqenia.

Shoqëria
dhe mjedisi

…ndërtimi dhe ruajtja e mirëqenies sociale, mentale dhe emocionale …të nxënit
për të jetuar së bashku dhe edukimi për ZHQ .

Jeta dhe
puna

…shkathtësi për jetë, TIK, orientim në karrierë, arsim profesional , ndërrmarrësi
dhe EZHQ.

Rezultati final …nxënës të aftë për të mbrojtur mjedisin natyror dhe atë të krijuar dhe që të kontribuojnë në
ZHQ.



Zhvillimet në mjedis në 10 vitet e fundit:



Pritjet për 10 vitet e ardhshme:



Ju faleminderit!

Pyetje, komente?


