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Parathënie

1. Çfarë është ndotja detare dhe nga vjen?

2. Si ndotet mjedisi detar nga njeriu?

3. Çfarë është plastika dhe mikroplastika; ndotja që vjen nga to?

4. Zinxhiri i vlerës së plastikës dhe industria e riciklimit

5. Mbetjet plastike si “ushqim i gabuar” për gjallesat detare 

6. Cili është burimi i mbetjeve plastike që përfundojnë në det?

7. Çfarë mund të bëjmë ne për të pakësuar ndotjen nga plastika?

8. Sa i ndotur është mjedisi i detit Adriatik e Jon?

9. Si ndikojnë mbetjet detare në jetën e gjallë dhe ekosistemin?

10. Si rrezikohet shëndeti ynë nga mbetjet detare?

11. Mbrojtja e mjedisit detar nga ndotja plastike

12. Cila është jetëgjatësia e mbetjeve plastike deri në shpërbërjen e plotë? 

13. Si nxënës në shkollën time, çfarë mund të bëj?

14. Si të shmangim plastikën dhe të pakësojmë mbetjet si qytetar?

15. Aktivitete ekstrakurrikulare për nxënës dhe mësues

Përmbajtja
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Parathënie

Planeti  ku jetojmë, toka, është e mbuluar me më shumë se 70 % e sipërfaqes së 
saj nga oqeanet. 
Deri në 12.7 milion ton mbetje, përfundojnë në det çdo vit dhe kjo sasi po rritet 
ndërsa prodhojmë dhe përdorim gjithnjë e më shumë plastikë. 
Shkencëtarët mendojnë se deri në vitin 2050 do të ketë më shumë mbetje plastike 
në oqean se sa peshq. 
Mbi 90% e dëmeve të shkaktuara në jetën e egër nga njerëzit janë ato nga plastika. 
Në të gjithë botën janë rreth 700 gjallesa (specie) detare të kërcënuara nga 
plastika, nga ku 17 % e tyre janë të rrezikuara ose shumë të rrezikuara, si p.sh. 
foka, breshka detare, lloje shpendësh detar etj. 

Kjo broshurë është përgatitur që të përdoret nga nxënësit dhe mësuesit në 
qarkun e Lezhës si dhe kolegët e tyre; për t’i ndihmuar ata që të kuptojnë ndikimin 
e plastikës në mjedis dhe nxit tek ta sjelljen miqësore  me mjedisin. 
Mësuesit do të gjejnë informacione ndihmëse mbi ndotjen dhe mbetjet detare, për 
të zhvilluar orë mësimore me nxënësit e tyre. 
Do të gjejnë gjithashtu këshilla dhe fakte interesante rreth ndotjes detare nga vendi 
dhe rajoni. 
Nxënësit do të mund të praktikojnë e fitojnë ide për aktivitete të ndryshme argëtuese 
dhe ndërgjegjësuese mbi parandalimin apo reduktimin e ndotjes detare. 
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  Çfarë është ndotja detare dhe nga vjen?

Ndotja detare është futja e mbetjeve të lëndëve të ndryshme nga njeriu, 
drejtpërdrejt ose tërthorazi, në mjedisin detar, të cilat dëmtojnë burimet e detit dhe 
të bregdetit, ulin cilësinë e ujit, pakësojnë dhe dëmtojnë gjallesat, rrezikojnë 
shëndetin e njeriut, pengojnë veprimtaritë detare dhe peshkimin.

Ndotja e ujit është ulja e cilësisë natyrore të tij, si rezultat i futjes se ndotësve në 
këtë mjedis nga aktiviteti njerëzor. Hapësirat ujore të prekura nga ndotja janë: 
liqenet, lumenjtë, oqeanet, akuiferët, ujërat nëntokësorë etj. 
Mbetjet plastike mbeten ndotësit më të mëdhenj të ujërave detare.

Mbetje detare janë mbetje të ngurta, të krijuara nga aktivitetet njerëzore që 
zhvillohen në tokë edhe në trupat ujorë, të cilat nëpërmjet rrjedhës së lumenjve, 
dhe sistemeve të kullimit apo kanaleve përfundojnë në dete dhe oqeane. 
Mbetje të ngurta që përfundojnë në trupat ujorë janë mbetje të depozituara 
ilegalisht përgjatë brigjeve ose në hapësirat ujore, ose mbetje që era dhe reshjet i 
rrëmbejnë nga kazanët e mbetjeve; nga mjetet e transportit të mbetjeve, nga 
qendrat e transferimit apo edhe ato të trajtimit, duke i çuar në përrenjë e lumenjë. 
Gati 80 % e mbetjeve detare vijnë nga aktivitetet njerëzore që zhvillohen në tokë 
dhe përgjatë zonave bregdetare.

NGA VJEN?
Ndotja e ujërave nga plastika vjen nga aktivitete të ndryshme në tokë si:
• Hedhja mikse e mbetjeve në shtëpi,
• Menaxhimi jo i mirë i mbeturinave në të gjitha fazat: mbledhja, transportimi, 
trajtimi dhe asgjësimi përfundimtar,
• Shkarkimi i ujërave të zeza urbane të patrajtuara,
• Shkarkimi i papërgjegjshëm i mbeturinave industriale,
• Turizmi dhe aktivitete të tjera, që mbushin plazhet me cigare, plastikë, shishe e 
gota plastike, qese plastike etj. 
Por, ndotja detare vjen edhe nga:
• Mbetjet nga peshkimi,
• Anijet tregtare, të udhëtimit (tragete), të cilat shkarkojnë një pjesë të 
konsiderueshme të naftës në det,
• Anije të vogla të përdorura për peshkim apo jahte,
• Pajisjet që përdoren për të shpuar dhe nxjerr naftë në oqeane.
Më së shumti, mbetjet e gjeneruara nga bordet e anijeve përfundojnë në fundin 
e deteve. Keqmenaxhimi në anije dhe porte e rrit ndotjen akoma dhe më shumë.
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Si ndotet mjedisi detar nga njeriu?
Secili nga ju ka frekuentuar plazhin e bregdetin. 
Ju keni parë mbetje plastike të gjithfarëllojshme të depozituar përgjatë brigjeve të 
lumenjëve, plazheve, bregdetit edhe në det. 
Por, këto mbetje i gjejmë edhe në ujërat e kanaleve, përrenjëve e anëve të tyre, të 
cilët udhëtojnë drejt detit. 
Vlerësohet se këto mbetje kanë lidhje me plastikat që blejmë e përdorim çdo ditë. 
Pasi të mësoni  se çfarë dëmesh shkaktojnë këto mbetje, jo vetëm që do të 
kujdeseni më shumë për vendosjen e koshave të veçantë dhe të nevojshëm, por 
do të mendoni e veproni më seriozisht për blerjet dhe përdorim më të kujdesshëm 
të tyre. 
Mbi të gjitha do t’i kushtoni sado pak kohë për pastrimin e mjediseve nga këto 
mbetje e veçanërisht ato në plazhe dhe, situata do të jetë krejt ndryshe.

Por, kjo është vetëm pamja e asaj që shohim direkt. 
Foto e video të ndryshme tregojnë se mbetjet plastike kanë pushtuar të gjithë 
planetin. 
Le të ndalemi tek mjedisi ujorë. Mbetjet plastike vërehen si në siperfaqje të deteve 
ashtu dhe në thellësi deri në fundin e tyre.

I gjithë aktiviteti i njeriut është shoqëruar edhe më gjenerimin e mbetjeve të 
ndryshme, të cilat kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet rrugëve 
ujore, në ndotjen e mjedisit detar. 
Mjaft mbetje të ngurta hidhen ose braktisen në mjedisin detar. 
Çdo minutë hidhen në det sasi të mbetjeve plastike, e barabartë me 33,800 shishe 
plastike.

Fig 1. Cilat mbetje plastike notojnë dhe cilat zhyten në ujin e detit
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Mbetjet plastike kanë përkeqësuar cilësinë e mjedisit detar, duke ndikuar ne
gativisht në jetën e gjallesave. 
Jeta e njeriut është e lidhur në mënyrë të rëndësishme me shërbimet që i ofrojnë 
atij gjallesat detare. 
Në mënyrë të veçantë peshqit e butakët përbëjnë një pjesë të rëndësishme të 
bazës ushqimore të shoqërisë njerëzore.

Tashmë janë provuar ndikimet e jashtëzakonshme nga shkarkimet e mbetjeve që 
përfundojnë në dete nga disa aktivitete me rëndësi për ekonominë si ato për: tur-
izmin dhe kohën e lirë, peshkimin dhe rritjen e peshkut, transportin e lundrimin 
detar, si dhe shërbimet për popullsitë lokale etj.  

Duhen më shumë se 400 vjet që një shishe plastike të dekompozohet.
E vërtetë - Disa shkencëtarë besojnë se plastika kurrë nuk zhduket plotësisht nga 
mjedisi. 
Ajo ndahet në copa gjithnjë e më të vogla që quhen mikroplastika, duke ndotur 
tokën, ujin dhe ajrin tonë përgjithmonë.

   Çfarë janë mikroplastikat? 
Mikroplastikat janë copa të vogla plastike më të vogla se 5 mm, të cilat njihen si një 
kërcënim i madh për gjallesat dhe shëndetin e njeriut. 
Informacionet e mbledhura edhe kërkimet shkencore kanë zbuluar se 
mikroplastikat janë të përhapura në të gjithë oqeanet e detet e botës dhe kanë një 
ndikim negativ në jetën e gjallesave, si dhe në shëndetin e njerëzve, që kanë si 
burim kryesor ushqimi gjallesat (peshk, fruta deti, alga, butak etj.) 
që merren nga deti.
Mikroplastikat parësore janë “grimcat” që gjenden në pastat e dhëmbëve, në 
detergjentët që përdoren për larjen e trupit dhe të fytyrës ose që shkëputen nga 
fijet e vogla të derdhura kur lani veshjet prej poliesteri dhe akriliku. 
Mikroplastika sekondare janë grimcat plastike që formohen nga shpërbërja e 
mbetjeve plastike.
Për më tepër, mbetjet e prodhuara në bordet e anijeve shpesh përfundojnë në det. 
Hapsirat e pamjaftueshme të ruajtjes/menaxhimit të mbetjeve në anije, në porte e 
vështirësojnë edhe më shumë problemin. 
Ndër shkaqet kryesore të krijimit të mbeturinave detare janë rritja e prodhimit dhe 
konsumit (sa më shumë konsumojmë, më shumë mbeturina prodhojmë), 
moszbatimi i legjislacionit dhe sjellja e qëndrimet tona indiferente.
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    Zinxhiri i vlerës së plastikës dhe industria e riciklimit
Sipas një studimi të vitit 2020 të Bankës Botërore në Shqipëri, mbetjet totale të 
gjeneruara në Shqipëri në vitin 2016 ishin 1,300,373 ton, nga të cilat mbetjet e 
ngurta bashkiake ishin 1,079,373 ton. Në vitin 2016, mbetjet plastike vlerësohen 
30.03 kg për frymë në vit vetëm me paketimin plastik 11.41 kg për frymë në vit. 
Kjo normë e gjenerimit të paketimit plastik e rendit Shqipërinë përkatësisht vendin 
më të ulët për prodhimin e mbetjeve të paketimit plastik në BE (2016). 
Aktorët kryesorë në zinxhirin e vlerës së plastikës në Shqipëri përfshijnë 
prodhuesit / importuesit e polimerit, konvertuesit e plastikës, furnizuesit e mbetjeve, 
administrata e administrimit të mbetjeve / kompanitë dhe ricikluesit e plastikës. 
Nuk ka prodhues të lëndës së parë në Shqipëri. 
Sot operojnë  rreth 53 konvertues plastikë, 27 prodhues të ambalazheve plastike 
dhe qeseve plastike dhe 20 kompani riciklimi në Shqipëri. 
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Më shumë se 500 punëtorë janë të angazhuar në shndërrimin e plastikave të 
ricikluara brenda vendit, 1,500 punëtorë janë të përfshirë në shndërrimin e lëndës 
së parë të importuar dhe rreth 500 punëtorë janë të punësuar nga ndërmarrjet e 
tjera të riciklimit. Vlerësohet se 12,000–16,000 individë, 71% kryesisht nga 
komuniteti Rom, janë të përfshirë në mënyrë informale në mbledhjen dhe shitjen e 
mbetjeve plastike të riciklueshme nga kontenierët publik dhe bizneset. 
Me rritjen e çmimit të riciklimit dhe rënien e çmimeve të plastikës, riciklimi po bëhet 
një biznes më pak fitimprurës. Përfitimi relativ midis riciklimit dhe prodhimit të 
plastikës së re përcaktohet fuqimisht nga çmimet e naftës. 
Kur çmimet e naftës janë të ulëta, mund të jetë më e lirë të bësh plastikë të 
papërpunuar sesa të riciklosh. 
Në Shqipëri, riciklimi krijon vende pune dhe rrit shkallën e përgjithshme të riciklimit. 
Për ta bërë riciklimin ekonomikisht tërheqës, çelësi është që të përqendrohemi në 
të gjithë zinxhirin e vlerës për të mundësuar riciklimin me cilësi të lartë dhe për të 
ruajtur vlerën e plastikës gjatë riciklimit. 
Përmirësimi i riciklimit të plastikës do të kërkojë transformim në të gjithë zinxhirin e 
vlerës nga prodhimi i lëndëve të para, dizenjimi i produktit, etj. 

   Cili është burimi i mbetjeve plastike që përfundojnë në det?
Më shumë se 80% e të gjithë mbetjeve në oqean e kanë fillesën në tokë. 
Mbetjet bien ose hidhen në kanalet kulluese dhe rrugët ujore, të cilat më pas 
derdhen në det.
Mbetjet plastike që shkojnë në dete/oqeane ngelen aty përgjithnjë. 
Ato nuk shpërbëhen (biodegradohen) lehtë dhe, shumica e tyre për shkak të 
peshës së lehtë qëndrojnë në sipërfaqe të deteve/oqeaneve. 

Nga studimet e kryera për mbetjet detare në detin Adriatik e Jon, mësojmë se ato 

vijnë nga:
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a. Aktivitetet në vijën bregdetare, këtu përfshihet pastrimi jo i kujdesshëm i 

plazheve 

b. Hedhjet e pa lejuara të mbetjeve në tokë apo sipërfaqet ujore

c. Mbetjet nga ujërat e zeza

d. Aktiviteti i kujdesit shëndetsor

e. Bujqësia

f. Mbetje pa burime të njohura

g. Peshkimi dhe rritja e peshkut

h. Transporti detar

   Çfarë mund të bëjmë ne për të pakësuar ndotjen nga plastika? 
Secili nga ne ka fuqinë për të ndryshuar mënyrën e përdorimit dhe flakjen e 

plastikës. 

Të udhëhequr nga parimi “nëse nuk mund ta ripërdorësh atë, refuzoje”, më poshtë 

janë  disa veprime që mund të bëjmë për të zvogëluar mbetjet plastike. 

• Ndani mbetjet për riciklim

• Shmangni plastikat njëpërdorimshe

• Shmangni blerjen e produkteve të paketuara paraprakisht në qese plastike

• Përdorni enë joplastike për mbajtjen e ushqimeve dhe pijeve

• Kontrolloni nëse produktet janë të riciklueshme para se t’i blini ato

• Filloni të përdorni metoda pastrimi natyrale 

• Mësoni më shumë për alternativat ndaj plastikës

• Edukoni miqtë dhe familjen rreth problemeve të plastikës

• Zgjidhni për blerje në pazar qese shumëpërdorimshe

• Pijeni kafen në filxhanë qeramike, qelqi dhe jo në gota plastike, letre, etj.

• Përdorni pipat, tubat joplastik

• Përdorni shishet joplastike

• Përdorni çantat beze apo materiale të tjera joplastike për mbështjellje

• Përdor enët jo njëpërdorimshe për të ruajtur ose konsumuar ushqimin

• Përdor produktet bio-kozmetike për pastrimin e lëkurës
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   Sa i ndotur është mjedisi i detit Adriatik e Jon?
Në studimet e deritanishme, në 180 vëzhgime të kryera në 31 pika (3 plazhe në 

vendin tonë, Velipoja, Shëngjini e Plepat Durrës), vëzhgimi janë gjetur 70,581 

artikuj (lloje) të mbetjeve detare në plazhet që rrethojnë detin Adriatik e Jon, që 

i përkasin 7 shteteve, (Shqipëria, Bosnja e Herzegovina, Kroacia, Greqia, Italia, 

Mali i Zi dhe Sllovenia).

Në 3 plazhet e vendit tonë janë gjetur mesatarisht 156 deri 297 artikuj mbetjesh 

llogaritur për një shtrirje  100 m  dhe, krahasuar me vendet e tjera nuk është 

një ndër vendet e para të ndotura (Kroaci, Slloveni dhe Mali i Zi) por në nivel 

të moderuar ose e pastër, (Itali, Greqi e Shqipëri) përsëri kjo bashkëjetesë me 

mbetjet na detyron që të mbajmë qëndrim kritik.

Nga çfarë janë të përbëra mbetjet detare të gjetura në plazhe?

Llojet e mbetjeve të regjistruara, renditen në 7 grupe kryesore si vijon:

a. Qelqi, qeramika

b. Metali

c. Përpunimi i drurit

d. Letër, karton

e. Rroba, tekstile

f. Goma

g. Materialet artificiale polimere

Sipas sasisë në përqindje të mbetjeve të numëruara në plazhet e Adriatikut dhe 

Jonit renditen si vijon:
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Pjesa më e madhe e artikujve të mbetjeve detare janë materialet plastike 

(polimere) artificiale të prodhuara nga njeriu. 

Pothuajse në të gjitha vendet e Adriatikut e Jonit mbetjet plastike janë në masën 

74-92 % të të gjithë mbetjeve (Shqipëria 54.3 %).

Një pjesë e madhe e 20 artikujve kryesor që gjenden në detin Adriatik dhe Jon 

janë artikujt plastik me një përdorim si gota plastike, kapakët e shisheve të pijeve, 

paketimet e ushqimeve të freskëta, mbështjellëset e ëmbëlsirave, mbështjellëset 

e paketimet e ushqimeve e kryesisht atyre të shpejta (fast food), pipa, gota, qeset 

per treg, shishe pijesh etj.

Vlerësohet se duhen qindra vjet që plastika të degradohet plotësisht në det. 

Ato gradualisht humbasin vetitë e tyre fizike, elasticitetin, ngjyrën dhe formën dhe 

bëhen të brishta dhe fillojnë të prishen. 

Ky proçes është më i shpejtë kur plastika është e ekspozuar ndaj rrezatimit UV 

(dritës së diellit), temperaturave të larta dhe gërryerjes fizike, siç është në një 

plazh, por shumë më e ngadalshme nëse përfundon në shtratin e detit.

   Si ndikojnë mbetjet detare në jetën e gjallë dhe ekosistemin?

Mikroplastika gëlltitet nga një gamë e gjerë organizmash, të cilat janë të 
padukshme për syrin e njeriut. 

“Mashtrimi”
Kafshët tërhiqen nga mbetje të ndryshme në det për shkak të kuriozitetit të tyre 

natyror ose kur janë në kërkim të ushqimit apo strehimit.

Mashtrimi mund të mos shkaktojë vdekje, por dhimbje torturuese kur mbetja futet 

në mishin e kafshës.

“Peshkimi fantazmë”
Të ashtuquajturat “rrjeta fantazmë”, janë rrjetat e peshkimit që aksidentalisht 

humbasin ose hidhen nga peshkatarët; edhe pse prishen ato vazhdojnë të 

kapin peshk. 

“Kapja” e tyre tërheq peshq të tjerë, gjitarë dhe zogj deti që kërkojnë ushqim, të 

cilët shpesh ngecin ose ngatërrohen në to, duke shkaktuar një zinxhir 

vdekjeprurës.
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“Gëlltitja”
Peshqit, zogjtë dhe gjitarët mund të gëlltisin një mbetje në mënyrë rastësore ose 

sepse i ngjan presë të tyre. 

Për shembull, breshkat hanë qese plastike duke i ngatërruar me kandilët e detit; 

zogjtë ushqehen ose ushqejnë të vegjlit e tyre me sende plastike lundruese, duke 

i gëlltitur ata për peshq, gaforre ose vezë. 

Gëlltitja mund të çojë në kequshqyerje, pasi mbetjet e gëlltitura mbushin 

stomakun e tyre. 

Bio-akumulimi
Tek zogjtë dhe kafshët mishngrënëse janë gjetur përqendrime të mëdha të 

plastikës në stomakun e tyre, pasi organizmat detar janë të ekspozuar ndaj 

toksinave të lëshuara nga mbetjet, qoftë direkt nga gëlltitja e plastikës ose indirekt 

nga

gëlltitja e organizmave detarë që kanë ngrënë plastikë. 

Këto toksina mund të grumbullohen te to duke paraqitur rreziqe për shëndetin. 

Për njerëzit që janë në krye të zinxhirit ushqimor, pasojat nuk dihen ende.

Dëmtimi i habitateve
Mbetjet në det mund të dëmtojnë habitatet në shumë mënyra, përmes gërryerjes 

së shkëmbinjëve nënujorë koralorë nga mjetet e peshkimit; prishja e kolonive, 

pakësimin e oksigjenit të tretur në pjesën fundore.

Dëmtimi i habitateve bregdetare
Makineritë e rënda të përdorura herë pas here për të hequr mbetjet nga plazhet 

dëmtojnë habitatet.

   Si rrezikohet shëndeti ynë nga mbetjet detare?
Ndotja nga mbetjet plastike nuk është vetëm çështje mjedisore, por është një 

çështje që prek shëndetin e njeriut. 

Mbetjet plastike hahen gjerësisht nga gjallesat detare dhe për pasojë kimikatet 

udhëtojnë gjatë gjithë zinxhirit ushqimor dhe, në trupin tonë kur hamë peshk dhe 

butakë. 

Ende nuk dihet se cilat do të jenë efektet e këtyre kimikateve. 

Mbetjet ndonjëherë mund të ngatërrojnë zhytësit dhe ata që përdorin maskë (me 

tub) në ujë dhe, të shkaktojnë aksidente në plazh.
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  Mbrojtja e mjedisit detar nga ndotja plastike
Një mjedis i pastër dhe i shëndetshëm do të mbetet një litar shpëtimi për 

sektorët me bazë detare në Shqipëri. 

Mbetjet detare mund të parandalohen përmes riciklimit të përmirësuar apo duke 

shmangur produktet me një përdorim. 

Hapa të tjerë të dobishëm janë përdorimi i alternativave ndaj plastikës dhe 

eko-dizajnit (për shembull, produktet plastike të dizajnuara për të parandaluar 

hedhjen e mbeturinave, duke shmangur përdorimin e qëllimshëm të mik

roplastikave në produkte) dhe përmes veprimeve dhe fushatave të edukimit inten-

siv dhe ndërgjegjësimit. 

Për të luftuar ndotjen plastike dhe ndotjen detare, duhen tri grupe politikash për 

veprim: 

• Parandalimi/ulja e ndotjes detare në burim (veprim fillestar) 

• Ripërdorimi / bashkëpunimi dhe ofrimi i mbështetjes për sektorin privat, që të 

vijë me zgjidhje biznesi ekologjike, për të parandaluar rrjedhjen dhe për të rritur 

riciklimin (veprim në pikënisje/përfundim) 

• Pastrimi (veprimtari fundore) i ndotjes detare (për shembull, nismat ‘peshk në 

këmbim të plehrave’, që u kërkon peshkatarëve të grumbullojnë dhe të dërgojnë 

objektet e mbetjeve plastike në mjediset pritëse të portit.

  Cila është jetëgjatësia e mbetjeve plastike deri në shpërbërien 
e plotë (biodegradimi)?
Një nga karakteristikat që e bëjnë plastikën 
kaq popullore për t’u përdorur në një gamë 
të gjerë industriale është  qëndrueshmëria e 
jashtëzakonshme e saj. 
Sidoqoftë, kjo karakteristikë gjithashtu e 
bën atë të vazhdojë të mbetet në mjedis 
për dhjetra deri në qindra vjet në formën e 
mbetjeve. 
Plastikat shpërbëhen e ndahen në copa 
gjithnjë e më të vogla kur ekspozohen nën 
rrezet e diellit. 
Për shkak se temperatura, ku ato janë të ek-
spozuar, në oqean, është shumë më e ulët 
se ajo në tokë, proçesi i shpërbërjes zgjat 

shumë më tepër në mjedisin detar.
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Por, ndërsa mbetjet plastike shpërbëhen ngadalë në det e oqean, gjithnjë e më 

shumë plastikë po hidhen në këto mjedise; me një shpejtësi shumë më të shpejtë 

se sa ajo që shpërbëhet (biodegradohet në det). 

Si pasojë, po shtohen mbetjet plastike në oqeane e dete, të cilat vijnë në të gjitha 

format dhe madhësitë. 

Ato gjenden duke lundruar në sipërfaqe, qëndrojnë pezull në sipërfaqen e ujit ose 

duke rënë në fundin e detit dhe oqeanit. 
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   Si nxënës dhe mësues, çfarë mund 
të bëj?

Aktivitete Ekstrakurrikulare
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Si nxënës dhe mësues, çfarë mund të bëj? 
Mund të fillohet duke ndryshuar zakonet e përditëshme. 

Ulja e përdorimit të sendeve plastike njëpërdorimshe do të zvogëlojë kërkesën në 

treg e për pasojë edhe prodhimin e tyre. 

Shmangni blerjen e sendeve të mbështjella me plastikë dhe përdorni qeset e 

ripërdorshme të produkteve që bleni. 

Kjo do të sjell një ulje shumë të shpejtë të përdorimit të qeseve plastike. 

Riciklimi gjithashtu do të ndihmojë në uljen e mbetjeve plastike (vetëm 9% e 

plastikës riciklohet në të gjithë botën). 

Po në Shqipëri? 

Mendoni për mënyra për t’i rivënë në funksion sendet e vjetra përpara sesa t’i 

hidhni poshtë ato ose të blini gjëra të reja.  

Përdorni veshje të bëra nga materiale natyrore (jo sintetike), të tilla si pambuku 

organik, mëndafshi, liri dhe në këtë mënyrë do të parandalojmë krijimin e 

mikrofibrave plastikë si dhe përfundimin e tyre në dete, oqeane dhe në zinxhirin 

tonë të ushqimit.

Si të shmangim plastikën dhe të pakësojmë mbetjet?
• Zgjidhni, kur është e mundur, produktet e bëra nga materiale të 

biodegradueshme ose të riciklueshme në vend të plastikës si: pe për të 

pastruar dhëmbët dhe jo fije najloni; krehër prej druri për flokët, kunjat; sfungjerë 

të bërë nga celuloza; pllaka qeramike, tas dhe gota; shishe qelqi; peceta 

pambuku; dyshekë me fibër bimore (jo plastik).

• Shmangni produktet e disponueshme: mos përdorni pipa plastike për pirje të 

lëngjeve, qese plastike, shishe uji plastike, enë dhe takëme plastike, pastruese 

(veshi)  si kunjë plastik me pambuk, stilolapsa dhe çakmakë.

• Ruani ushqimet jo në enë plastike; zëvendësoni mbështjellësit plastikë, qeset 

dhe enët plastike me enë xhami, që ndryshe nga ato plastike, nuk lëshojnë asnjë 

ndotës.
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• Shmangni sapunët dhe produktet kozmetike që përmbajnë mikroplastikë: 

kontrolloni përbërësit për polietilen, polipropilen ose klorur polivinil - të gjitha këto 

janë mikroplastika.

• Blini produkte të papaketuara: blini fruta, perime, djathë, mish, peshk dhe 

produkte të tjerë ushqimorë që shiten të lirë, me peshë  dhe, detergjentë (ose 

larës) “me sprucim me shtypje të lehtë “ për të minimizuar paketimin.

• Kushtojini vëmendje nismave të riciklimit të mbetjeve dhe riciklimit në qytetin 

ose komunitetin tuaj dhe ricikloni sa më shumë që të jetë e mundur.

• Promovoni nismat e dyqaneve dhe supermarketeve në bashkinë tuaj për të ulur 

urgjentisht plastikën e panevojshme, promovoni alternativa të qëndrueshme, për 

të përmirësuar menaxhimin e mbetjeve dhe të investoni në riciklim.

• Bëhuni një qytetar i përgjegjshëm, duke shmangur blerjen dhe përdorimin e 

sendeve plastike njëpërdorimshe dhe hidhini të gjitha mbetjet (filtrat e cigareve, 

paketimet dhe lodra plastike) në vendin e duhur për të shmangur ndotjen e 

plazheve dhe mjedisin në përgjithësi.

Aktivitete ekstrakurrikulare për nxënës dhe mësues!

1. Shpeshtia e përdorimit të plastikës dhe e kohës së degradimit. 

Perceptimi i nxënësve për përbërjen e mbetjeve detare që është plastike, mund 

të matet duke pyetur nxënësit:

- A mendoni se mbetjet në plazh dhe në det janë problematike?

- A jeni i shqetësuar për problemet që mund të shkaktojnë mbetjet në plazh dhe 

në det?

- Sa përqind e mbetjeve në plazh dhe në det mendoni se është plastik?

- Sa kohë mendoni se i duhet një shishe plastike për t’u shpërbërë /

dekompozuar?

2. Perceptimet e nxënësve në lidhje me ndikimet negative që mund të kenë 

mbetjet detare:

- A mendoni se mbetjet detare dhe në det janë të këqija për: jetën e egër detare, 

turizmin, shëndetin e njerëzve, industrinë e peshkimit dhe pejzazhin e bregdetit?
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3. Perceptimet e nxënësve në lidhje me shkaqet e ndryshme të mundshme të 

krijimit të mbetjeve detare:

- Pse ka mbeturina në plazh dhe në det? Sepse njerëzit hedhin mbeturina në 

plazh; sepse nuk ka kosha të mjaftueshëm? Për shkak se bizneset HORECA dhe 

industria e peshkimit shkaktojnë mbeturina në bregdet dhe për shkak të 

produkteve që ne blejmë dhe kanë shumë paketime, të cilat është e vështirë të 

riciklohen?

4. Sjelljet e nxënësve për zvogëlimin e mbetjeve: 

A keni bërë ndonjë nga veprimet e mëposhtme javën e fundit: 

- Keni hedhur mbetjet në kontenier?

- Keni ripërdorur ose ricikluar artikuj plastik?

- Keni blerë produkte me pak paketim ose pa paketim? 

- E keni nxitur familjen dhe shokun për të filluar ripërdorimin, riciklimin ose 

parandalimin e prodhimit të mbetjeve?

  Sa gjëra mund të krijohen nga një shishe plastike e përdorur?
 
Shishet plastike shumica prej nesh i përdorim çdo ditë si enë uji. 
Por atyre mund t’u jepen edhe funksione të tjera. 
Mos i ricikloni – ripërdorini!
Me siguri se keni shumë shishe të zbrazëta plastike në 
shtëpinë tuaj.
Zakonisht, të gjithë ne, pasi t’i përdorim shishet të 
çfarëdo materiali qofshin, dëshirojmë që t’i hedhim ato 
në mbeturina sepse supozojmë se na zënë vend dhe 
nuk na duhen më.
Por çfarë ndodh nëse ju them se ju mund të krijoni objekte shumë praktike dhe të 
bukura duke i përdorur pikërisht shishet e zbrazëta? 
1. Llampa me re e bërë nga një shishe plastike. 
Thjesht mbushni atë me një shirit LED, aplikoni ngjitësin në të gjithë shishen dhe 
ngjiteni me lesh pambuku.
2.Trik i thjeshtë me shishe plastike për ta përdorur atë si ndarës i vezëve
3.Bëni një mbajtës të karikuesit të telefonit nga një shishe shampo plastike e 
përdorur, duke e prerë atë dhe bërë një vrimë për një kordon me një thikë. 
Për ta dekoruar thjesht përdorin kaseta shumëngjyrëshe.
4. Përzierës i kripës dhe piperi bërë nga dy shishe plastike, përdorni thikën tuaj 
për të prerë ato. Pastaj ngjitini ato së bashku dhe bëni vrima në kapuç për kripën 
/ piperin tuaj.
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5. Përdorni shishe plastike për të bërë një mbajtëse për furçë dhëmbësh. 
Pritini pjesët e sipërme dhe të poshtme të shishes, pastaj thjesht ngjitini ato së 
bashku dhe bëni disa vrima për të futur furçat tuaj.
6. Bëni një llambë komode me litar duke prerë gjysmën e sipërme të një shishe 
plastike, mbuloni atë në ngjitës PVA dhe përdorni një litar me ngjyra që të 
përfundoni për dekorim. Pritini ngushticën për të futur një llambë të lehtë 
(përdorni llambat e lehta që nuk prodhojnë nxehtësi).
7. Një paketë e thjeshtë për dhuratat tuaja të vogla të bëra nga pjesa e mesme e 
një shisheje plastike, vetëm ta rrafshoni atë, të përkulni skajet dhe mos harroni të 
lidhni një fjongo!
8. Bëni një pikturë të thjeshtë peme duke përdorur pjesën e poshtme të një 
shishe plastike si një pullë fletësh. 
Thjesht mbuloni pjesën e poshtme me bojë akrilike dhe vuloseni në një fletë letre.
9. Përdorni një shishe shampo plastike të vjetër për të bërë një spërkatës për 
rubinetin tuaj, thjesht duke prerë një pjesë të shishes dhe duke përdorur një qiri 
(ose ndonjë burim tjetër ngrohjeje) për ta tendosur kështu që të përshtatet mbi 
rubinetin tuaj.
10. Bëni një mbrojtës shiu për zgjatuesin e korentit thjesht duke përdorur një 
shishe plastike dhe duke prerë pjesën e poshtme; duke përdorur një prerës kutie 
në mënyrë që zgjatja e kordonit tuaj të përshtatet.
11. Një paketë e vogël, dhuratë për karamele, duke përdorur dy shishe plastike. 
Të dyja shishet prihen në mesin e tyre dhe vendosen njëra mbi tjetrën. 
Mos harroni shiritin për zbukurim!
12. Përdorni pjesën e poshtme të një shishe plastike për të krijuar këtë vazo të 
thjeshtë lule. 
Aplikoni disa bojë akrilike dhe / ose shënues për t’a dekoruar atë me dizajnin që 
keni zgjedhur!
13. Bëni një mbajtës qiriri nga dy shishe plastike duke prerë njërën nga shishet 
në fundin e saj dhe shishen tjetër duke e prerë më të shkurtër në mënyrë që të 
futet njëra shishe te tjetra. 
Pastaj thjesht ngjitini ato së bashku.
14. Një vazo lule e bërë nga prerja e majës së një shishe plastike, pastaj prerë 
nga lart vertikalisht për të bërë shiritin dekorativ. 
Shpalosini shiritat dhe lidhini ata me njëri-tjetrin. 
Përdorni bojën akrilike për të dekoruar në mënyrën tuaj!
15. Një mbajtëse lapsash të bërë nga një shishe shampo. 
Për ta bërë këtë vetëm duhet ta prisni formën me një palë gërshërë dhe dekoroni 
ngjitësin të bërë nga letër për të krijuar dizajnin tuaj.
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Material për nxënësin

“Bota” e plastikës 
Sa mbetje hedhim në një ditë dhe çfarë ndodh me këto mbetje?

Objektivi: Mblidhni dhe analizoni të dhëna për llojet dhe sasinë e mbetjeve që 

gjeneron klasa në një ditë dhe vlerësoni sasinë e mbeturinave plastike të krijuara 

në një javë, muaj dhe vit. 

Shpjegoni se si këto mbetje ndikojnë në mjedis dhe; alternativat më të mira për t’u 

përdorur në vend të plastikës.

Hyrje: Mendoni për artikujt që përdorni dhe mbeturinat që mund të gjeneroni në 

një ditë të caktuar për të plotësuar tabelën më poshtë. 

Artikujt që ju hidhni 

1) Cilat lloje (plastika, qelqi, metali, letra) të artikujve zakonisht i hidhni? 

Ricikloni? Ripërdorni?

2) Cfarë mendoni se i’u ndodh mbetjeve kur ju i hidhni? 

3) E diskutoni listën tuaj me një shok/shoqe.  Çfarë është e ngjashme? Çfarë 

është e ndryshme? 

Artikujt që ju ricikloni Artikujt që ju ripërdorni 
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    Mbledhja e të dhënave: Të monitorojmë mbetjet tona
1) Monitoroni llojet dhe sasinë e mbetjeve që gjeneroni brenda një dite. 

Ndani idetë tuaja dhe diskutoni si klasë të dhënat që secili person mund të 

përdorë për të gjetur mbetjet e tyre për një ditë.

Zgjidhni formën që klasa vendos të përdor për të grumbulluar të dhëna për 

mbetjet gjatë një dite. 

Përdoreni këtë tabelë të dhënash për të regjistruar mbetjet tuaja për 1 ditë dhe 

më pas silleni në klasë ditën tjetër me rezultatet tuaja.

2) Pas monitorimit dhe regjistrimit të mbetjeve tuaja për një ditë, ndani 

rezultatet tuaja me klasën. 

Regjistroni në tabelë të dhënat e klasës si më 

poshtë, duke treguar sasinë totale të mbetjeve të hedhura dhe ricikluara nga të 

gjithë shokët tuaj të klasës në një ditë

3) Shkencëtarët përdorin lloje të ndryshme të grafikëve për të shfaqur të dhëna 

dhe për të komunikuar gjetjet e tyre. 

Është një mjet për të ndihmuar në pasqyrimin vizual të marrëdhënieve midis 

pikave të të dhënave ose vlerave numerike. 

Lloji i grafikut të përdorur përcaktohet bazuar në llojet e informacionit që dëshironi 

të tregoni nga të dhënat. 

Rishikoni me kujdes të dhënat e klasës suaj. 

Cilat lloje të informacionit do të dëshironit të tregonit vizualisht në një grafik?

4) Diskutoni me grupin tuaj rreth pyetjeve të mëposhtme. 

Vlerësoni se sa mbetje totale (të ricikluara dhe jo të ricikluara) përdor klasa juaj 

në 1 javë, 1 muaj dhe 1 vit duke supozuar se të gjithë prodhojnë vazhdimisht të 

njëjtën sasi mbetjesh ditën që keni regjistruar. 

Tregoni llogaritjet tuaja më poshtë.
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6. Vlerësoni sasinë totale të plastikës që klasa juaj përdorë në 1 javë, 1 muaj dhe 

1 vit duke supozuar se të gjithë prodhojnë vazhdimisht të njëjtën sasi mbetjesh 

në një ditë. 

Tregoni llogaritjet tuaja më poshtë.

Sfida: Imagjinoni nëse secili person përdor më pak artikuj plastik sesa përdorët 

një ditë më parë. Vlerësoni sa kohë do të duhej derisa sasia e mbetjeve plastike 

të përdorura në ditë të përgjysmohej (të zvogëluar me 50%).

Sa prej këtyre llojeve të mbetjeve u ricikluan? Ju befasoi kjo? Stuhi mendimesh 

rreth arsyetimeve të mundshme përse këto lloje mbetjesh janë ricikluar ose jo.

A ka ndryshuar sjellja juaj, sepse po monitoroni artikujt që përdorni, hidhni dhe 

ricikloni brenda një dite? Nëse po, në çfarë mënyre? Nëse jo, a mendoni se do të 

ishit më të vetëdijshëm tani pas përfundimit të këtij aktiviteti?

Analizë: Si mendoni, nga erdhën shumica e mbetjeve të klasës suaj? 
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Shpjegoni se çfarë ndodh me mbetjet që ne hedhim? 

Renditni 2 fakte në lidhje me mbetjet nga objekte që nuk i dinit më parë ose ju 

befasuan 

Cila është pyetja e parë që ju vjen në mendje?

Emri_________________________________________
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Material për mësuesin

2-3 ditë  (përshkrim i shkurtër, 1 ditë për nxënësit që të 
monitorojnë mbetjet, 1 ditë për analizimin e të dhënave)
Materiali për nxënësit 

Mbetje, Landfill, Venddepozitim 

Koha

20-30

Përshkrimi

Dita 1: 

Prezantimi: 
Prezantoni nxënësve objektivin e mësimit dhe 
jepuni atyre 2-3 minuta kohë që të bëjnë në mënyrë 
të pavarur një listë të sendeve që (1) hedhin, (2) 
riciklojnë dhe (3) ripërdorin.

Pyetja 1: Kërkojuni nxënësve të vendosin artikujt 
e tyre në kategori specifike (plastike, metal, letër, 
qelq) dhe lërini të reflektojnë
 
Pyetja 2: Kërkojuni nxënësve të mendojnë dhe të 
shkruajnë se çfarë mendojnë se i ndodh mbetjes në 
momentin që ju e hidhni?

Pyetja 3: Tregojuni nxënësve se do të krahasojnë 
listën e tyre me një shok. 
I orientoni nxënësit të ndajnë listën e tyre me shokët 
e tyre dhe të diskutojnë e regjistrojnë ngjashmëritë 
dhe ndryshimet. 
Bëni nxënësit të regjistrojnë idetë e tyre

Mbledhja e të dhënave: Monitorimi i mbetjeve tona
Nxënësit së pari do të mendojnë se si të krijojnë një 

nxënësit duhet të dinë
- si të krijojnë një grafik në shtylla për të përfaqësuar të dhënat
- si të gjejnë përqindjen e një numri 
- si të përfaqësojnë përqindjet duke përdorur një grafik në 
formë rrethi.

 Monitorimi i Tabelës së të dhënave për mbetjet

Bota e Plastikës: Shënime për mësuesit

Koha

Materialet

Fjalori

Angazhimi

Njohuri 
paraprake 
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Mbledhja e të dhënave: Monitorimi i mbetjeve tona
Nxënësit së pari do të mendojnë se si të krijojnë një 
tabelë të dhënash për të monitoruar mbetjet e tyre 
për një ditë. 
Një tabelë e të dhënave është dhënë në 
fletëpalosjet shtesë, megjithatë, nxënësit duhet të 
krijojnë tabelën pa drejtimin e qartë të mësuesit. 
Bëni nxënësit të ndajnë idetë me klasën dhe të 
vendosin për një tabelë të përbashkët të të dhënave 
që të gjithë do të përdorin për të monitoruar mbetjet 
e tyre. 
Nxënësit duhet të regjistrojnë këtë tabelë të të 
dhënave në faqen e fundit të materialit të tyre të 
etiketuar “Tabela e të Dhënave të Monitorimit të 
Mbetjeve”. 
Udhëzoni nxënësit të përdorin këtë fletë për të 
regjistruar të gjitha sendet e hedhura dhe ricikluara 
për ditën tjetër. 
Ditën tjetër nxënësit duhet të kthehen në klasë me 
një tabelë të plotë të të dhënave.   
Pasi nxënësit të kenë monitoruar mbeturinat e tyre 
për një ditë, ata do të përpilojnë rezultatet e tyre në 
një tabelë të të dhënave në klasë. 
Kjo pastaj do të jetë tabela që ata do të përdorin për 
të përfunduar llogaritjet dhe analizat për pjesët e 
mbetura të këtij mësimi.

Mbledhja e të dhënave: nxënësit do të përdorin 
tabelën e të dhënave të hartuar nga klasa në mënyrë 
që të monitorojnë dhe regjistrojnë mbetjet e tyre për 
1 ditë (gjithçka që ata e hodhën dhe e ricikluan).

Grafikë, Llogaritje, Analizë:

Dita 2 (Filloni me mbledhjen e të dhënave, pyetja 3)

Pyetja 3: Pasi nxënësit mbledhin të dhënat e tyre 
individuale, projektojnë ose vizatojnë tabelën e të 
dhënave të klasës në tabelë; u kërkoni nxënësve të 
regjistrojnë rezultatet e tyre individuale në tabelën 
e të dhënave të klasës. Nxënësit duhet të kopjojnë 
tabelën e të dhënave të klasës për pyetjen 5.

20-30

45 min

Angazhimi

Shpjegimi
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Pyetja 4: Bëni nxënësit të bëjnë një listë të llojeve të 
informacionit që grafiku mund të tregojë bazuar në 
tabelën e të dhënave të klasës. 
Bëni nxënësit të diskutojnë këtë ide me grupet e tyre 
dhe të regjistrojnë idetë e tyre. 
Zgjidhni ekipe të ndryshme për të ndarë tërë klasën.

Grafikë: 
Bëni nxënësit që së pari t’i përgjigjen pyetjeve të 
grafikut individualisht dhe më pas të kombinohen në 
grupe me nga 2-4 për të përcaktuar se cilat 
lloje grafikësh përfaqësojnë më mirë të dhënat e tyre. 
Bëni nxënësit të krijojnë grafikë në letër dhe më pas 
të vënë re grafikët e nxënësve të tjerë, duke 
menduar për ngjashmëritë dhe ndryshimet 
midis grafikëve. Nxënësit pastaj duhet të kthehen në 
grupin e tyre, të bëjnë ndryshime në grafikët e tyre 
dhe të diskutojnë se si të dhënat mund të 
prezantohen në mënyra të shumëfishta duke 
përdorur pyetjet ndihmëse të dhëna në materialin 
për nxënësit. 

Pyetja 1: Thuajuni nxënësve që ata tani do të 
përcaktojnë se sa mbetje ka të ngjarë të prodhojnë 
në 1 javë, 1 muaj dhe 1 vit. 
Bëni nxënësit të bëjnë llogaritjet. Kontrolloni me të 
gjithë klasën në lidhje me llogaritjet e tyre.

Pyetja 2: Bëni nxënësit të punojnë me një shok ose 
një grup për të llogaritur se sa plastike përdor e gjithë 
klasa në 1 javë, 1 muaj dhe 1 vit.

Sfida: nxënësit mund të punojnë në sfidë në mënyrë 
të pavarur ose me një shok. 

Pyetja 3 dhe 4: Bëni nxënësit të punojnë në mënyrë 
të pavarur në pyetjet 3 dhe 4. 
Sigurohuni që të përqendroni vëmendjen në arsyet e 
‘stuhi mendimesh’ për Pyetjen 4.
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Leximi
Bëni nxënësit të lexojnë dhe t’i përgjigjen në 
mënyrë të pavarur pyetjeve ose të lexojnë kur ju u 
bëni thirrje nxënësve të ndryshëm. Nxënësit duhet 
të plotësojnë 3 pyetjet pas leximit së bashku me 2 
pyetjet e para të reflektimit.

Sa mbetje hedhim në një ditë dhe çfarë ndodh me këto mbetje?
Objektivi: Mblidhni dhe analizoni të dhëna për llojet dhe sasinë e mbetjeve që 
gjeneron klasa në një ditë dhe vlerësoni sasinë e mbeturinave plastike të krijuara 
në një javë, muaj dhe vit. 
Shpjegoni se si këto mbetje ndikojnë në mjedis dhe alternativat më të mira për t’u 
përdorur në vend të plastikës.
Hyrje: Mendoni për artikujt që përdorni dhe mbeturinat që mund të gjeneroni në 
një ditë të caktuar për të plotësuar tabelën më poshtë. 

Material për nxënësin

Materialet e nxënësve
Mundësi: Nxënësit reflektojnë për orën pasuese të 
mësimit. 

30Përpunimi

Vlerësimi

Shembull tabela e të dhënave individuale dhe klasore

Metal

Artikujt që ju ripërdorni Artikujt që ju ricikloni Artikujt që ju hidhni 

QelqPlastikLetërLloji mbetjes:
Numri i hedhur

Numri i ricikluar

Numri total i 
përdorur
(hidhet+riciklohet

Numri total i të 
gjithë llojeve të 
mbetjeve 

“Bota” e plastikës 
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4) Cilat lloje (plastika, qelqi, metali, letra, etj) të artikujve zakonisht i hidhni? 
Ricikloni? Ripërdorni?

5) Cfarë mendoni se ju ndodh mbetjeve kur ju i hidhni? 

6) E diskutoni listën tuaj me një shok/shoqe.  Çfarë është e ngjashme? Çfarë 
është e ndryshme? 

5) Monitoroni llojet dhe sasinë e mbetjeve që gjeneroni brenda një dite. 
Ndani idetë tuaja dhe diskutoni si klasë të dhënat që secili person mund të përdorë 
për të gjetur mbetjet e tyre për një ditë. 
Zgjidhni formën që klasa vendos të përdor për të grumbulluar të dhëna për mbetjet 
gjatë një dite. Përdoreni këtë tabelë të dhënash për të regjistruar mbetjet tuaja për 
1 ditë dhe më pas silleni në klasë ditën tjetër me rezultatet tuaja.
6) Pas monitorimit dhe regjistrimit të mbetjeve tuaja për një ditë, ndani rezultatet 
tuaja me klasën. 
Regjistroni tabelën me të dhënat e klasës si më poshtë, duke treguar sasinë totale 
të mbetjeve të hedhura (duke përdorur njësinë matëse copë/gr/kg) dhe ricikluara 
nga të gjithë shokët tuaj të klasës në një ditë.

Mbledhja e të dhënave: Të monitorojmë mbetjet tona
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7) Shkencëtarët përdorin lloje të ndryshme të grafikëve për të shfaqur të dhëna 
dhe për të komunikuar gjetjet e tyre. 
Eshtë një mjet për të ndihmuar në pasqyrimin vizual të marrëdhënieve midis 
pikave të të dhënave ose vlerave numerike. 
Lloji i grafikut të përdorur përcaktohet bazuar në llojet e informacionit që dëshironi 
të tregoni nga të dhënat. 
Rishikoni me kujdes të dhënat e klasës suaj. 
Cilat lloje të informacionit do të dëshironit të tregonit vizualisht në një grafik?

8) Diskutoni me grupin tuaj rreth pyetjeve të mëposhtme. 
Vlerësoni se sa mbetje totale (të ricikluara dhe jo të ricikluara) përdor klasa juaj 
në 1 javë, 1 muaj dhe 1 vit duke supozuar se të gjithë prodhojnë vazhdimisht të 
njëjtën sasi mbetjesh në një ditë që keni regjistruar. 
Tregoni llogaritjet tuaja më poshtë

6. Vlerësoni sasinë totale të plastikës që klasa juaj përdor në 1 javë, 1 muaj dhe 
1 vit duke supozuar se të gjithë prodhojnë vazhdimisht të njëjtën sasi mbetjesh në 
një ditë. 
Tregoni llogaritjet tuaja më poshtë.

Sfida: Imagjinoni nëse secili person përdor më pak artikuj plastik sesa përdorët një 
ditë më parë. 
Vlerësoni sa kohë do të duhej derisa sasia e mbetjeve plastike të përdorura në ditë 
të përgjysmohej (të zvogëluar me 50%).
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Analizë: Si mendoni, nga erdhën shumica e mbetjeve të klasës suaj? 

Sa prej këtyre llojeve të mbetjeve u ricikluan? Ju befasoi kjo? Stuhi mendimesh 
rreth arsyetimeve të mundshme përse këto lloje mbetjesh janë ricikluar ose jo.

A ka ndryshuar sjellja juaj, sepse po monitoroni artikujt që përdorni, hidhni dhe 
ricikloni brenda një dite? Nëse po, në çfarë mënyre? Nëse jo, a mendoni se do të 
ishit më të vetëdijshëm tani pas përfundimit të këtij aktiviteti?

Shpjegoni se çfarë ndodh me mbetjet që ne hedhim? 

Renditni 2 fakte në lidhje me mbetjet nga objekte që nuk i dinit më parë ose ju 
befasuan 

Cila është pyetja e parë që ju vjen në mendje?
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Emri_________________________________________

Material për mësuesin
Monitorimi i tabelës së të dhënave për mbetjet

Bota e Plastikës: Shënime për mësuesit

2-3 ditë  (përshkrim i shkurtër, 1 ditë për nxënësit që të moni-
torojnë mbetjet, 1 ditë për analizimin e të dhënave)
Materiali për nxënësit 

Mbetje, Landfill, Venddepozitim 

Koha

20-30

Përshkrimi

Dita 1: 

Prezantimi: 
Prezantoni nxënësve objektivin e mësimit dhe 
jepuni atyre 2-3 minuta kohë që të bëjnë në mënyrë 
të pavarur një listë të sendeve që (1) hedhin, (2) 
riciklojnë dhe (3) ripërdorin.

Pyetja 1: Kërkojuni nxënësve të vendosin artikujt 
e tyre në kategori specifike (plastike, metal, letër, 
qelq, etj) dhe lërini të reflektojnë
 
Pyetja 2: Kërkojuni nxënësve të mendojnë dhe të 
shkruajnë se çfarë mendojnë se i ndodh mbetjes në 
momentin që ju e hidhni?

Pyetja 3: Tregojuni nxënësve se do të krahasojnë 
listën e tyre me një shok. I orientoni nxënësit të 
ndajnë listën e tyre me shokët dhe të diskutojnë e 
regjistrojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet. 

nxënësit duhet të dinë
- si të krijojnë një grafik në shtylla për të përfaqësuar të dhënat
- si të gjejnë përqindjen e një numri 
- si të përfaqësojnë përqindjet duke përdorur një grafik në 
formë rrethi.

Koha

Materialet

Fjalori

Angazhimi

Njohuri 
paraprake 
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1 ditë

45 min

Mbledhja e të dhënave: nxënësit do të përdorin 
tabelën e të dhënave të hartuar nga klasa në 
mënyrë që të monitorojnë dhe regjistrojnë mbetjet 
e tyre për 1 ditë (gjithçka që ata e hodhën dhe e 
ricikluan).
Grafikë, Llogaritje, Analizë:
Dita 2 (Filloni me mbledhjen e të dhënave, pyetja 3)
Pyetja 3: Pasi nxënësit mbledhin të dhënat e tyre 
individuale, projektojnë ose vizatojnë tabelën e të 
dhënave të klasës në tabelë; u kërkoni nxënësve të 
regjistrojnë rezultatet e tyre individuale në tabelën e 
të dhënave të klasës. 
Nxënësit duhet të kopjojnë tabelën e të dhënave të 
klasës për pyetjen 5.

Eksplorimi

Shpjegimi

Bëni nxënësit të regjistrojnë idetë e tyre.

Mbledhja e të dhënave: Monitorimi i mbetjeve tona
Nxënësit së pari do të mendojnë se si të krijojnë një 
tabelë të dhënash për të monitoruar mbetjet e tyre 
për një ditë. 
Një tabelë e të dhënave është dhënë në 
fletëpalosjet shtesë, megjithatë, nxënësit duhet të 
krijojnë tabelën pa drejtimin e qartë të mësuesit. 
Bëni nxënësit të ndajnë idetë me klasën dhe të 
vendosin për një tabelë të përbashkët të të dhënave 
që të gjithë do të përdorin për të monitoruar mbetjet 
e tyre. 
Nxënësit duhet të regjistrojnë këtë tabelë të të 
dhënave në faqen e fundit të materialit të tyre të 
etiketuar “Tabela e të Dhënave të Monitorimit të 
Mbetjeve”. 
Udhëzoni nxënësit të përdorin këtë fletë për të 
regjistruar të gjitha sendet e hedhura dhe ricikluara 
për ditën tjetër. 
Ditën tjetër nxënësit duhet të kthehen në klasë me 
një tabelë të plotë të të dhënave.   
Pasi nxënësit të kenë monitoruar mbeturinat e tyre 
për një ditë, ata do të përpilojnë rezultatet e tyre në 
një tabelë të të dhënave në klasë. 
Kjo pastaj do të jetë tabela që ata do të përdorin për 
të përfunduar llogaritjet dhe analizat për pjesët e 
mbetura të këtij mësimi.
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Pyetja 4: Bëni nxënësit të bëjnë një listë të llojeve të 
informacionit që grafiku mund të tregojë bazuar në 
tabelën e të dhënave të klasës. 
Bëni nxënësit të diskutojnë këtë ide me grupet e tyre 
dhe të regjistrojnë idetë e tyre.
Zgjidhni ekipe të ndryshme për të ndarë tërë klasën.
Grafikë: 
Bëni nxënësit që së pari t’i përgjigjen pyetjeve të 
grafikut individualisht dhe më pas të kombinohen në 
grupe me nga 2-4 për të përcaktuar se cilat 
lloje grafikësh përfaqësojnë më mirë të dhënat e tyre. 
Bëni nxënësit të krijojnë grafikë në letër dhe më pas 
të vene re grafikët e nxënësve të tjerë, duke 
menduar për ngjashmëritë dhe ndryshimet 
midis grafikëve. 
Nxënësit pastaj duhet të kthehen në grupin e tyre, të 
bëjnë ndryshime në grafikët e tyre dhe të diskutojnë 
se si të dhënat mund të prezantohen në mënyra të 
shumëfishta duke përdorur pyetjet ndihmëse të 
dhëna në materialin për nxënësit.
Pyetja 1: Thuajuni nxënësve që ata tani do të për-
caktojnë se sa mbetje ka të ngjarë të prodhojnë në 1 
javë, 1 muaj dhe 1 vit. Bëni nxënësit të bëjnë llog-
aritjet. Kontrolloni me të gjithë klasën në lidhje me 
llogaritjet e tyre.
Pyetja 2: Bëni nxënësit të punojnë me një shok 
ose një grup për të llogaritur se sa plastike përdor e 
gjithë klasa në 1 javë, 1 muaj dhe 1 vit.
Sfida: nxënësit mund të punojnë në sfidë në mënyrë 
të pavarur ose me një shok. 
Pyetja 3 dhe 4: Bëni nxënësit të punojnë në mënyrë 
të pavarur në pyetjet 3 dhe 4. 
Sigurohuni që të përqendroni vëmendjen në arsyet e 
‘stuhi mendimesh’ për Pyetjen 4.

30 Leximi
Bëni nxënësit të lexojnë dhe t’i përgjigjen në 
mënyrë të pavarur pyetjeve ose të lexojnë kur ju u 

Përpunimi
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Si mund të përdorim vetitë fizike dhe kimike për të identifikuar lloje të ndryshme të 
plastikës?
Objektivi: Kryeni një eksperiment për të analizuar dhe identifikuar përbërjen
kimike të llojeve të ndryshme të plastikës bazuar në vetitë e vëzhguara nga testet 
fizike dhe kimike.

Prezantimi: Tipet e ndryshme të plastikës 
Në jetën tonë të përditshme, ne hasim shumë materiale polimerike (plastike), 
shumë prej të cilave janë në formën e kontenierëve të disponueshëm që përdoren 
për shumë produkte shtëpiake. 
Ndërsa burimet tona natyrore zvogëlohen dhe koshat tanë mbushen, ne po 
zbulojmë se është më mirë të riciklojmë shumë nga materialet tona të mbetjeve, 
sesa t’i hedhim  ose t’i djegin ato.

Shumica e polimerëve që hasim në jetën tonë të përditshme janë gjashtë polimere. 
Për ta bërë më të lehtë riciklimin e këtyre polimerëve, industria e plastikës ka 
miratuar kodet e treguara. 
Meqenëse detyrimi në etiketim është vullnetar, jo të gjitha plastikat janë të 
etiketuara për identifikim. 

Materialet e nxënësve
Mundësi: Nxënësit reflektojnë për orën pasuese të 
mësimit. 

Vlerësimi

Shembull tabela e të dhënave individuale dhe klasore

Identifikimi i plastikës

MetalQelqPlastikLetërLloji mbetjes:
Numri i hedhur

Material për nxënësin

Numri i ricikluar

Numri total i 
përdorur
(hidhet+riciklohet

Numri total i të 
gjithë llojeve të 
mbetjeve 
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Identifikimi, thjesht nga pamja, është i vështirë; megjithatë, ka disa lloje që mund 
të identifikohen lehtësisht. Kontenierët e pastër dhe pa ngjyrë që përdoren për pije 
freskuese janë më shpesh terethtlate polietileni (PETE). 
Plastikat e tejdukshme, (dhe shpesh me ngjyrë të bardhë) të përdorura për 
kontenierë siç janë kartonët e qumështit zakonisht janë polietileni me densitet të 
lartë (HDPE). 
Shishet e përdorura për shampo ose materiale pastrimi zakonisht bëhen nga klorur 
polivinil (V ose PVC). Qeset plastike dhe disa mbështjellësa plastikë shpesh bëhen 
nga polietileni me densitet të ulët (LPDE).
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Procedurat për Testet Individuale: (Shënoni të gjitha vëzhgimet 
/ rezultatet nga secila provë në Fletën e Raportit)

Testi # 1: Testi i ujit
1. Vendosni afërsisht 5 ml ujë në një epruvetë.
2. Vendosni peletin / mostrën në epruvetën që përmban ujë. 
Vendosni secilën pelet me një shufër për të hequr çdo flluskë ajri që ngjitet në 
sipërfaqen e topthit të rrëshirës dhe përpiquni ta bëni atë të fundoset. 
Vini re nëse peletët zhyten apo notojnë. 
Nëse të dy shufrat nuk sillen në të njëjtën mënyrë, provoni një topth të tretë të të 
njëjtit lloj dhe përdorni rezultatet e dy  topthave që sillen në të njëjtën mënyrë. Hiqni 
peletët, thajini dhe ruajini për përdorim të mëvonshëm.

Testi # 2: Testi i alkoolit izopropil
1. Vendosni 5 ml tretësirë alkooli izopropil në një epruvetë
2. Shtoni topth / mostrën e provës që përmban tretësirë alkooli. 
Vendosni secilin topth me një shufër për të hequr çdo flluskë ajri që ngjitet në 
sipërfaqen e topthit të rrëshirës dhe përpiquni ta bëni atë të fundoset. Vini re nëse 
peletët zhyten apo notojnë. 
Nëse të dy fishekët nuk sillen në të njëjtën mënyrë, provoni një topth të tretë të të 
njëjtit lloj dhe përdorni rezultatet e dy topthave që sillen në të njëjtën mënyrë. 
Hiqni peletët, thajini dhe ruajini për përdorim të mëvonshëm.

Testi # 3: Testi i vajit
1. Vendosni 5 ml vaj misri në një provë
2. Shtoni pelet / mostër në epruvetën që përmban tretësirë alkooli. 
Vendosni secilën topth me një shufër për të hequr çdo flluskë ajri që ngjitet në 
sipërfaqen e topthit të rrëshirës dhe përpiquni ta bëni atë të fundoset. 
Vini re nëse peletët zhyten apo notojnë. 
Nëse të dy fishekët nuk sillen në të njëjtën mënyrë, provoni një topth të tretë të të 
njëjtit lloj dhe përdorni rezultatet e dy topthave që sillen në të njëjtën mënyrë. 
Hiqni peletët, thajini dhe ruajini për përdorim të mëvonshëm.

Test # 4: Prova e telit të bakrit
1. Merrni një copë tel bakri të gjatë rreth 5 cm të gjatë. Shtyni fundin e  telit në një 
tapë të vogël.
 (Tapa përdoret si dorezë kështu që nuk prekni një tel të nxehtë).
2. Mbajeni skajin e lirë të telit të bakrit në flakën e ndezësit derisa të nxehet dhe 
flaka të mos ketë më një ngjyrë të gjelbër.
3. Hiqni telin nga flaka dhe prekni telin e nxehtë në topthin ose mostrën plastike 
që do të testoni. 
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Një sasi e vogël e plastikës duhet të shkrihet në tel. 
Nëse teli ngjitet në mostrën plastike, përdorni një palë darë për ta hequr atë (ju nuk 
doni të digjni një copë të madhe plastike).
4. Vendoseni fundin e telit, me sasinë e vogël të plastikës mbi të, në flakë. 
Ju duhet të shihni një shkrepje të lehtë të një flake të ndritshme (një ngjyrë të 
verdhë-portokalli). 
Nëse flaka merr ngjyrë të gjelbër, atëherë mostra përmban klor.

Testi # 5: Testi i acetonit
1. Duhet të jetë një gotë me aceton e vendosur poshtë kapakut. 
Nëse jo, vendosni rreth 10 ml aceton në një gotë. Punoni nën një kapak tymi për të 
minimizuar avujt në dhomë.
2. Duke përdorur darë, vendosni një topth ose mostër në aceton për 20 sekonda. 
Hiqni peletin / mostrën dhe shtypni fort midis gishtërinjve tuaj. 
Një reagim pozitiv ka ndodhur nëse mostra e polimerit është e butë dhe ngjitet. 
Gërvishtni mostrën me thoin tuaj për të parë nëse shtresa e jashtme është zbutur.
3. Nëse mostra ka një reagim pozitiv, hidheni atë në koshin e plehrave në përfun-
dim të kësaj prove.

Testi # 6: Testi i nxehtësisë
1. Vendosni afërsisht 100 ml ujë në një gotë dhe ngroheni.
2. Duke përdorur darë, vendosni një topth ose mostër në ujë të vluar për 30 
sekonda. Hiqni peletin / kampionin dhe shtypeni midis gishtërinjve tuaj për të parë 
nëse është zbutur. 
Një reagim pozitiv ka ndodhur nëse mostra e polimerit zbutet.
3. Nëse mostra ka një reagim pozitiv, hidhni atë në koshin e plehrave si 
përfundim i kësaj prove.

Pastro
Ricikloni të gjitha rrëshirat plastike në konteinerët e tyre të duhur.
Ktheni të gjithë tretësit e lëngshëm për ripërdorimin e tyre, hidhni sipas rregullave 
tuaja. (Instruktori juaj do t’ju këshillojë për këtë.)

Emri _____________________________________ Data ________________________

Inicialet e mësuesit _____________________________________________________

Plani i eksperimentimit
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Emri _____________________________________ Data ________________________

STOP:  Plani juaj duhet të miratohet nga mësuesi para se të 
filloni eksperimentin tuaj.

Identifikimi i fletës së raportit për plastikën

Rezultatet e testit të ujit

Rezultatet e testit të alkolit

Rezultatet e testit të vajit 

Rezultatet e provës së telit të bakrit

Rezultatet e Testit të Açetonit

Rezultatet e Testit të Nxehtësisë

Peletë nga rrëshira plastike  e njohur

Peletë nga rrëshira plastike  e njohur

Peletë nga rrëshira plastike  e njohur

Peletë nga rrëshira plastike  e njohur

Peletë nga rrëshira plastike  e njohur

Peletë nga rrëshira plastike  e njohur

Plastikë e panjohur

Plastikë e panjohur

Plastikë e panjohur

Plastikë e panjohur

Plastikë e panjohur

Plastikë e panjohur
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Konkluzione:   Shtroni një arsyetim duke identifikuar 2 mostrat e panjohura 
plastike. Mbështetni arsyetimin tuaj duke përdorur 2-3 vëzhgime specifike nga 
eksperimenti juaj dhe përdorni informacionin e dhënë në lexim dhe grafikët për të 
justifikuar arsyetimin tuaj.

Material për mësuesin

Identifikimi i plastikës: shënime për mësuesin 
60-90 minuta

• Mostra të pjesëve plastike të etiketuara nga 1 deri në 6
• 2 mostra të panjohura të plastikës (këto janë në shishka të 
etiketuara 7 deri në 12)
• Solucion alkooli izopropil, CH3CHOHCH3, 45.5% në vëllim. 
Kjo tretësirë bëhet duke holluar 45.5 ml alkool izopropil në 100 
ml me ujë. (Gjithashtu, duke holluar 65 ml me 70% izopropil 
duke holluar alkool në 100 ml me ujë.)
• Vaj misri
• Tel bakri
• Tapa për t’iu përshtatur epruvetave 18 mm
• Acetoni
• Tubat e provës, shufra nxitëse 18 x 150 mm, ndezës qelqi 
• Gotë, 50 ml gotë 250 ml
• Darë ose pincë
• Mbështetja unazore dhe unaza me garzë tel

* Shënim: Ju lutemi ripërdorni dhe ricikloni sa më shumë artikuj 
të jetë e mundur

Mund të jetë e dobishme të kuptohen ndryshimet midis 
ndryshimeve fizike dhe kimike, si dhe koncepti i dendësisë, por 
jo i nevojshëm për të hyrë në këtë mësim.

Rrëshirë plastike, numra riciklimi, (lloje të ndryshme të 
plastikës), dendësia

Koha
Materialet

Njohuri 
paraprake

Fjalori
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Koha Përshkrimi

10-15

30

10

20-30

Filloni duke rishikuar pyetjen udhëzuese dhe 
objektivin për këtë orë mësimore. 
Qëllimi i mësimit të sotëm është të identifikojë lloje 
të ndryshme të plastikës, duke përdorur vetitë kimike 
dhe fizike.
Hyrje: Nxënësit mund të punojnë individualisht ose 
me një shok në hyrje. 
Lexoni informacionin bazë dhe rishikoni me kujdes 
tabelën e rrjedhës dhe tabelën e informacionit plastik 
të dhënë në mënyrë që t’i përgjigjeni pyetjeve.
Rishikoni të dy pyetjet së bashku si një klasë për 
t’u siguruar që të gjithë e kuptojnë informacionin e 
dhënë në tabelë dhe si të përdorin diagramin e 
rrjedhës gjatë laboratorit.
Hetimi: Nxënësit të shkëpusin planin 
Eksperimental dhe materialin e Raportit në fund 
të paketës informuese dhe ta përdorin këtë për të 
shënuar vëzhgimet e tyre gjatë testeve. 
Kujtojuni nxënësve që të përdorin kapakun e tymit 
kur kryejnë provën e açetonit. 
Kjo mund të bëhet si demonstrim i tërë klasës. 
Jepni ndonjë udhëzim tjetër specifik për mënyrën e 
përdorimit të duhur të materialeve.
Nxënësit duhet të punojnë me shok ose grupe me 3 
persona, në varësi të numrit të laboratorëve që kemi 
në dispozicion.

Fleta e Raportit: Nxënësit duhet të plotësojnë fletën e 
Raportit gjatë eksperimentit të tyre. 
Ju mund të dëshironi të bëni një diskutim të shkurtër 
në klasë për të rishikuar rezultatet nga laboratori para 
se nxënësit të fillojnë të punojnë në përfundimin e 
tyre të laboratorit për të identifikuar 2 plastikat e 
panjohura.

Konkluzione: Nxënësit do të përdorin elemente nga 
të dyja këto praktika në mënyrë që të ndërtojnë një 
shpjegim të bazuar në prova, duke përdorur 
vëzhgime nga eksperimenti i tyre, për të 
mbështetur arsyetimin e tyre. 
Një përmbledhje në lidhje me Pretendimin-Dësh-
minë-Arsyetimin është në burimet shtesë për këtë 
orë mësimore.

Shpjegimi

Eksploro

Shpjego

Vlerëso
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20-30

Gërshetim me plastikën  Mbytje nga plastika Gëlltitje e plastikës

Nxënësit do të përdorin rezultatet e tyre nga eksperi-
menti për të identifikuar 2 mostrat e panjohura.
Mundësi: Bëni nxënësit që të rishikojnë përfundimet 
e njëri-tjetrit para se të paraqesin draftin e tyre 
përfundimtar.

Vlerëso

Material për nxënësin 
Ti je çfarë ha!

Si ndikohen kafshët nga lloje të ndryshme të plastikës bazuar në vendin ku 
ushqehen në det?

Objektivi: Zhvilloni një model që tregon tre zona të ndryshme detare ku 
ushqehen kafshët. 
Përdorni dy zona detare dhe të dhënat e dendësisë për të përcaktuar se cili lloj 
(llojet) dhe efektet e mundshme do të ketë plastika në secilën kafshë.

Prezantimi:
Studimet që janë bërë kanë treguar se me kalimin e kohës, plastikat më të mëdha 
mund të prishen nga ekspozimi ndaj ujit dhe nxehtësisë në copa të vogla ose 
mikroplastikë, ku mund të ngatërrohen me ushqim dhe të gëlltiten nga gjallesat 
detare. 
Efektet në jetën detare mund të jenë shkatërruese. 
Kafshët detare mund të dëmtohen nga objekte plastike në mënyra të ndryshme, të 
tilla si ngatërresa, mbytje ose gëlltitje që rezulton në dëmtim ose vdekje. 
Llojet e plastikës me të cilën kafshët detare vijnë në kontakt varen nga vendi ku ato 
jetojnë dhe hanë: në sipërfaqen e ujit, në fundin e tij ose lundron midis
sipërfaqes dhe fundit.

Rrethoni fjalën ne etiketë që përshtatet më mirë me secilën fjali më poshtë.
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Nëse një objekt ka një dendësi (më të madhe, më të vogël, të njëjtë) sesa uji, ai 
do të fundoset.

Nëse një objekt ka një dendësi (më të madhe, më të vogël, të njëjtë) se uji, ai do 
të notojë.

Nëse një objekt ka një dendësi (më të madhe, më të vogël, të njëjtë) sesa uji, ai do 
të jetë i fuqishëm në mënyrë neutrale.

Tre zonat detare:
Shkencëtarët ndajnë trupat ujor në tre zona themelore

1) Zona sipërfaqësore

2) Zona pelagjike 

3) Zona bentike 

Përdorni informacionin e mësipërm për të plotësuar tabelën më poshtë.

Cilat lloje të plastikës mund të gjenden në secilën zonë detare?
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Modeli juaj duhet të përfshijë:
• Etiketoni 3 zonat detare
• Llojet e plastikës që mund të gjenden në secilën zonë detare bazuar në dendësinë
• Të paktën 2 shembuj të ndryshëm të plastikës që mund të gjenden në secilën 
zonë (përfshini emrin kimik, si dhe një shembull specifik të atij lloji të plastikës, psh: 
PETE, shishe 2L
• Në seksionin shpjegues të modelit tuaj, shpjegoni se si dendësia përcakton llojet 
dhe shembujt e plastikës që mund të gjenden në secilën zonë detare.)

Renditja e  gjallesave të detit
Ku ha krijesa detare?

Forma të ndryshme të jetës detare mbledhin ushqimin e tyre në zona të ndryshme. 
Për shembull, disa zogj janë ushqyes sipërfaqësorë.
 Shumë peshq janë ushqyes pelagjikë. 
Ata notojnë përreth, duke ngrënë kafshë më të vogla, plankton dhe ushqime të 
tjera që ndajnë ujin me ta. 
Shumë balena, breshka, foka dhe zogj zhytës janë ushqyes pelagjikë. 
Lloje të tjera peshqish, breshkash, balenash dhe vidra deti notojnë përgjatë fundit 
për të mbledhur ushqim nga fundi i oqeanit. 
Ata quhen ushqyes bentikë.
Kafshët që ushqehen në zona të ndryshme të oqeanit shpesh ndërveprojnë me 
forma të ndryshme të plastikës. 
Për shembull, një zog që fluturon në sipërfaqen e oqeanit mund të mbledhë 
aksidentalisht copa plastike lundrues duke menduar se janë ushqim, por nuk do të 
gëlltisë një objekt të madh lundrues, siç është një shishe plastike.

Mbetje plastike që notojnë

Mbetje plastike që fundosen

Mbetje që notojnë në mënyrë neutrale

Copa të qeseve të patatinave të aluminizuara
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Me një shok renditni emrat/fotot e kafshëve të siguruara nga mësuesi juaj në tre 
grupe të ndryshme që përfaqësojnë zonën detare në të cilën çdo kafshë ushqehet. 
(Sipërfaqësore, pelagjike ose bentike). 
Analiza: Në cilën pikë plastikat lundruese do të zhyten në det për shkak të 
dendësisë?
 
Shtoni në modelin tuaj dhe shpjegimin
• 1-2 kafshë detare që ushqehen në secilën zonë
• Shtoni në shpjegimin tuaj kafshët detare që janë të mundshme të ekspozuara 
ndaj çdo lloj plastike në modelin tuaj dhe efektet e mundshme të plastikës në 
kafshë (dmth: ngatërrim, mbytje, gëlltitje). 
Shpjegoni arsyetimin tuaj duke përdorur të dhëna grafike.

Emri_______________________________________________

Levrek

Breshkë deti 

Delfin

Krap

Pulëbardhë

Oktapod



45

Model:  Pyetje për t’u përgjigjur nga modeli 

Shpjegim:

Përfundime:
Përdorni modelin dhe konceptet tuaja për ushqimin dhe dendësinë e zonës 
detare për të shpjeguar arsyetimin tuaj.

Ti je çfarë ha: Shënime për mësuesit 
Material për mësuesin

60 minuta

Materiale për nxënësit

Nxënësit duhet të kenë një kuptim themelor të konceptit të të 
notuarit në ujë. Për më tepër, nxënësit duhet të kenë një kuptim 
të termave të mëposhtëm: Lundrim (aftësia ose prirja për të 
notuar në ujë ose ndonjë lëng tjetër). 
Biodegradim (një substancë e aftë të zbërthehet nga bakteret 
ose organizmat e tjerë të gjallë). Mbetjet (copa mbeturinash ose 
mbetje të shpërndara).
Një kuptim themelor i dendësisë është i dobishëm, por jo i 
domosdoshëm.

Rishikoni pyetjen dhe objektivin udhëzues
Prezantimi:
Nxënësit punojnë me një shok për të lexuar 
hyrjen dhe për t’iu përgjigjur pyetjes 1 dhe 2.

Thellësia
Zona e sipërfaqes
Zona pelagjike
Zona bentike

15 min

Koha
Materialet

Fjalori

Angazhimi 
Koha Përshkrimi

Njohuri 
paraprake
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Zhvilloni një diskutim në klasë rreth pyetjes 1, 
nëse nxënësit po diskutojnë mbi fjalën densitet, 
ata mund të referojnë në imazhin e dhënë të 
dendësisë.
Për pyetjen 2, nxënësit mund të debatojnë mbi 
përcaktimin e artikujve plastikë dhe lulëzimin 
plastik për zonën pelagjike. 
(Zona Pelagjike është neutralisht e gjallë. 
Meqenëse dendësia e ujit të detit është 1.02-
1.03g / ml nxënësit mund të argumentojnë se 
asnjë nga artikujt nuk mund të bjerë nën Pelagjik 
ose Polistireni (PS) mund të bjerë nën Pelagjik 
sepse dendësia e PS është 1.04- 1.08g / ml që 
është shumë afër dendësisë së ujit të detit. 

Model 
Nxënësit shkëpusin fletëpalosjen e modelit në 
fund të paketës informuese për të zhvilluar një 
model për t’iu përgjigjur pyetjes: Cilat lloje të 
plastikës mund të gjenden në secilën zonë 
detare? (Mundësia: nxënësit mund të krijojnë një 
model së bashku në letër të madhe). 
Jepuni kohë nxënësve të krijojnë modelet e tyre 
dhe më pas të rishikojnë modelet bazuar në 
njohuritë e reja të fituara nga shokët e tyre. 

Renditja e fotove/emrave – nxënësit mund të 
punojnë me një shok për të renditur kartat e 
kafshëve në tre grupe të ndryshme për të 
përfaqësuar zonën detare në të cilën çdo kafshë 
ushqehet (sipërfaqe, pelagjike ose bentike).
Mësuesi mund t’i bëjë ata të renditen në tryezë, 
pastaj t’i kopjojnë në fletoret e tyre (fotot mund të 
ripërdoren).
Një çelës përgjigje për Renditjen e Fotove jepet 
në fletëpalosjet / burimet shtesë.

20-30 Analizë – Nxënësit do të analizojnë një 
tabelë të dhënash e cila tregon sendet plastike 
dhe dendësinë e tyre dhe një grafik i cili tregon 
kërcënimin e mundshëm të plastikës për 
organizmat detar. 

Pranoni të dy përgjigjet.

20-30

15-20

20-30

Eksploro

Shpjego

Analizo
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Pas analizimit të tabelës dhe grafikut, nxënësit 
duhet t’i përgjigjen pyetjeve 1 dhe 2 për të 
shpjeguar gjetjet e tyre. 
Ata do të përdorin këtë informacion për të shtuar 
dhe / ose rishikuar modelet e tyre.

Rishikoni së bashku pyetjet si klasë për të 
siguruar që të gjithë nxënësit të kuptojnë se çfarë 
tregon informacioni para se të shtoni / rishikoni 
modelet e tyre.

Përfundim: Nxënësit do të parashikojnë se cilat 
kafshë detare do të preken më shumë nga një 
kapak shisheje dhe si ky kapak do të ndikonte në 
kafshën detare. 
Nxënësit do të përdorin modelet dhe njohuritë 
e tyre në lidhje me ushqimin dhe dendësinë e 
zonës detare për të shpjeguar arsyetimin e tyre.

Pikat kryesore për shpjegim:
• Identifikon kafshët e prekura nga kapaku i 
shishes me sodë (d.m.th. pulëbardha ose vidra 
e detit)
• Dendësia e PP është 0.90-0.91g / cm3
• Shpjegon se si ndikohet kafsha nga kapaku i 
shishes 
• Shpjegon ushqimin e zonës detare 
• Shpjegon korrelacionin midis dendësisë dhe 
kapakut të shishes (dendësia e kapakut të 
shishes është rreth 0.91g / cm3, e cila është më 
e vogël se uji i detit, prandaj kapaku i shishes do 
të pluskojë).

Renditja e kartave (pritini kartat që nxënësit do të përdorin para aktivitetit)

15-20

20 

Shpjego

Vlerëso 
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Ushqehet nën sipërfaqen e ujit, 
është peshk i zakonshëm, në gjolet 
bregdetare të ujërave të ëmbla hyn 
për ushqim

Ha pelte, peshk, midhje, molusqe 
dhe gaforre nga fundi i detit. I kap me 
gojë.

Ushqehet nën sipërfaqen e ujit. 
Kap kallamarët e vegjël dhe peshqit 
e tjerë të vegjël me dhëmbë.

Oktapodi është kafshë detare, jover-
tebrore, pra nuk ka shtyllë kurrizore. 
Ai jeton në ujëra të ftohtë dhe 
ushqehet me mikrogjallesa.

Ha peshq dhe mbeturina plazhi. 
Ushqehet në breg, kap ushqimin me 
sqep.

Rritet në ujëra të ëmbla, jo të ftohta, 
të lumenjve me rrjedhje të ngadaltë 
dhe të liqeneve. 
Është peshk gjithçkangrënës dhe 
ushqehet kryesisht me alga, bimë 
ujore, krimba, kërminjë e gjallesa të 
tjera ujore.

Kafshët

Levrek

Lloji plastikës që ka 
shumë të ngjarë të 
ndikojë tek gjallesa

Zona detare ku kafsha 
ushqehet (sipërfaqje, 
pelagjike, bentike)

Ushqehet nën 
sipërfaqen e ujit, është 
peshk i zakonshëm, 
në gjolet bregdetare të 
ujërave të ëmbla hyn për 
ushqim.

Zonë pelagjike Notojnë në mënyrë 
neutrale

Levrek

Breshkë deti 

Delfin

Krap

Pulëbardhë

Oktapod

Përgjigje
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Rritet në ujëra të ëmbla, 
jo të ftohta, të lumenjve 
me rrjedhje të ngadaltë 
dhe të liqeneve. 
Është peshk 
gjithçkangrënës dhe 
ushqehet kryesisht me 
alga, bimë ujore, krimba, 
kërminjë e 
gjallesa të tjera ujore.

Ushqehet nën sipërfaqen 
e ujit. Kap kallamarët e 
vegjël dhe peshqit e tjerë 
të vegjël me dhëmbë

Ha peshq dhe mbeturina 
plazhi. 
Ushqehet në breg, kap 
ushqimin me sqep.

Ha pelte, peshk, midhje, 
molusqe dhe gaforre nga 
fundi i detit. 
I kap me gojë.

Oktapodi është kafshë 
detare, jovertebrore, pra 
nuk ka shtyllë kurrizore. 
Ai jeton në ujëra të 
ftohtë dhe ushqehet me 
mikrogjallesa.

Zonë bentike

Zonë pelagjike

Sipërfaqje

Zonë pelagjike

Sipërfaqe dhe zone 
bentike

Ujëra të ndotur

Notojnë në mënyrë 
neutrale

Noton

Notojnë në mënyrë 
neutrale

Notojnë në mënyrë 
neutrale

Krap

Delfin

Pulëbardhë

Breshkë deti 

Oktapod
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Paketimi i produkteve
Material për nxënësit

Sa mbetje krijohen nga paketimi i produkteve dhe çfarë mund të bëjmë për to? 
Objektivi: Planifikoni dhe kryeni një hetim për të përcaktuar përqindjen e masës 
së një produkti që vjen nga paketimi dhe shpjegoni alternativat e mundshme për të 
zvogëluar sasinë e paketimit për një produkt.
Prezantimi: 
Prodhuesit marrin parasysh një numër faktorësh kur hartojnë një paketim për 
produktet e tyre. 
Ata preferojnë një paketim që plotëson ekonomikisht një numër kërkesash të tilla 
si: prezantimi i cilësisë së produktit, pajtueshmëria me rregulloret qeveritare, apeli 
për konsumimin dhe promovimin e produktit të tyre.
Prodhuesit mund të bindin konsumatorët të blejnë një produkt nëse tërhiqen nga 
paketimi i tij. 
Konsumatorët shikojnë madhësinë e paketimit, formën, mesazhet e shkruara, 
komoditetin e përdorimit dhe kombinime të tjera të ngjyrave për të identifikuar 
produktin dhe për të zgjedhur atë që dëshirojnë. 
Në dyqan, paketimi shërben për të reklamuar produktet dhe për të identifikuar 
përmbajtjen dhe, mund të kërkohet për lehtësinë e transportit dhe mbrojtjen e 
produktit. 
Fatkeqësisht, shumica e paketimeve është e disponueshme. 
Paketimet që janë hedhur poshtë, përbëjnë afërsisht një të tretën e mbeturinave 
të vendit, duke përdorur një pjesë të madhe të hapësirës sonë të kufizuar të vend 
depozitimeve. 
Sasi të jashtëzakonshme të burimeve të vlefshme natyrore përdoren në prodhimin 
e paketimeve.
  
Ne gjithashtu mund të shprehim shqetësimet tona rreth mbipaketimit të tepërt. 
Industria e ushqimit të shpejtë është një shembull sesi konsumatorët kanë ndikuar 
në vendimet e biznesit. 
Konsumatorët u ankuan për përdorimin e paketimit të nevojshëm dhe atij të 
panevojshëm dhe industria reagoi. Restorante të tjerë të ushqimit të shpejtë 
gjithashtu kanë ndryshuar paketimin e tyre. 
Ne, si konsumatorë, mund të ndihmojmë në ndikimin dhe ndryshimin e llojeve të 
materialeve të përdorura për paketimin e produkteve.

1) Cilët faktorë konsiderojnë prodhuesit kur krijojnë paketim për produktet?
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2) Si mund të luajnë konsumatorët një rol të rëndësishëm në ndikimin në llojet e 
paketimeve që përdoren për produktet?

3) Jepni 2-3 shembuj të paketimit

4) Zgjidhni të paktën 1 artikull nga pyetja 3 dhe renditni një alternativë që mund të 
përdoret në vend (d.m.th. përdorni karton në vend të paketimit plastik për 
luleshtrydhet. 
A mund të bëhet paketimi nga materiale të riciklueshme ose të 
ripërdorshme?)

5) Stuhi mendimesh 2-3 produkte që nuk kërkojnë aspak paketim. 
Pse këto produkte nuk kanë nevojë për paketim?    

6) Pse mendoni se paketimi është i nevojshëm? Cilat janë disa përfitime? 
Pengesat?
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7) Përshkruani se si familja juaj riciklon ose ripërdor paketimin nga produktet.  

Paketimet plastike: shënime për mësuesin  
Material për mësuesit

90 minuta

Individualisht mbështillni copa çamçakëzi 
Paraqitja e mbetjeve - Një koleksion i produkteve të paketuara si 
kuti për pastë dhëmbësh, buzëkuq, lodër (e pahapur), sapun për 
lavanderi, stilolapsa, etj. 
(Përfshini disa nga produktet e të njëjtit lloj, por me paketim të 
ndryshëm dhe gjithashtu përzieni të dy zgjedhjet e mira të 
prodhuesit për paketim së bashku me paketimin e tepruar)

Mund të jetë e dobishme për nxënësit të kenë një kuptim themelor 
të materialeve të ricikluara kundrejt materialeve të virgjër. 
Nxënësit duhet të kenë një ide për jetëgjatësinë e materialeve të 
ndryshme. 
Për shembull, nxënësit duhet ta dinë që kartoni është një 
alternativë më e mirë se plastika, pasi nuk qëndron në mjedis 
për aq kohë. 
Mund të jetë gjithashtu e dobishme të dini se gota mund të 
riciklohet pafundësisht, ndërsa  plastika mund të riciklohet më 
së shumti 6 herë para se të shndërrohet në një produkt që nuk 
riciklohet.

Konsumatorët, prodhuesit, burimet natyrore, burimet e 
rinovueshme kundrejt atyre të parinovueshme, riciklimi

Prezantimi
Lexoni dhe shfaqni pyetjen udhëzuese “Sa 
mbetje vijnë nga paketimi i produktit dhe çfarë 
mund të bëjmë për këtë”?
Pasi të lexoni artikullin, udhëzojini nxënësit t’i 
përgjigjen pyetjeve 1-7. 
Ndaloni në mënyrë periodike për të diskutuar 
pyetjet 1, 3, 4 dhe 6 si një klasë e tërë.

20 minuta

Koha
Materialet

Njohuri 
paraprake

Fjalori

Angazhimi

Koha Përshklrimi
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Regjistroni përgjigjet e klasës për shembuj të 
paketimit.
Përgjigjet kyçe: 
1) Cilët faktorë merren parasysh kur 
prodhuesit krijojnë paketim për produktet?
2) Si mund të luajnë konsumatorët një rol të 
rëndësishëm në ndikimin në llojet e paketimeve 
që përdoren për produktet?

3) Jepni 2-3 shembuj të paketimit.
4) Zgjidhni të paktën 1 artikull nga pyetja 3 dhe 
renditni një alternativë që mund të 
përdoret në vend (p.sh.  përdorni karton në vend 
të paketimit plastik për luleshtrydhet? A mund të 
bëhet paketa nga materiale të riciklueshme ose 
të ripërdorshme?)
5) Stuhi mendimesh 2-3 produkte që nuk 
kërkojnë aspak paketim. 
Pse këto produkte nuk kanë nevojë për 
paketim?
6) Pse mendoni se paketimi është i nevojshëm? 
Cilat janë disa përfitimet? Pengesat?
7) Përshkruani se si familja juaj riciklon ose 
ripërdor paketimin nga produktet.

Investigim
Nxënësit do të realizojnë një hetim për t’iu 
përgjigjur pyetjes vijuese: “Sa prej masës totale 
të një cope çamçakëzi vjen nga mbështjellësi 
ose paketimi?”

Analiza- Drejtojini nxënësit t’u përgjigjen 
pyetjeve 1-4 për të llogaritur sasinë totale të 
mbeturinave që vijnë nga çamçakëzi.
Përgjigjet kyçe: 

20 minuta

15 minuta

Eksploro

Shpjego
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1. Sa përqind e copës së çamçakëzit ishte nga 
paketimi, mbështjellësi? Tregoni llogaritjen tuaj 
në hapësirën më poshtë.

2. Llogaritni masën totale të mbeturinave nga 
paketimet, mbështjellësit e çamçakëzit, nga 
shokët tuaj të klasës duke bërë këtë 
eksperiment. Tregoni llogaritjen tuaj në 
hapësirën më poshtë.
3. Llogaritni mbeturinat totale nëse secili 
person në klasë përtyp një copë çamçakëz çdo 
ditë të vitit (365 ditë). 
Tregoni llogaritjen tuaj në hapësirën më poshtë. 
4. Si mund të paketohej ndryshe kjo çamçakëz 
për të zvogëluar sasinë e mbeturinave nga 
paketimi?

Vlerësimi i Paketimit të Produkteve: 
Mblidhni 5 deri në 7 copë mbeturinash 
(shih materiale për ide) dhe shfaqni artikujt për 
klasën. 
Nxënësit duhet të punojnë në dyshe dhe të 
zgjedhin 1 artikull nga shfaqja e mbeturinave 
për të plotësuar tabelën.
Bëni nxënësit të bëhen partnerë me një grup 
tjetër për të ndarë vlerësimin e tyre të produktit, 
për të dhënë dhe për të marrë komente. 
Ju gjithashtu mund të drejtoni një diskutim të 
shkurtër në klasë ku grupet ndajnë vlerësimet 
e tyre me klasën

Përfundimi: Nxënësit mund të zgjedhin t’i 
shkruajnë një letër prodhuesit për artikullin që 
ata zgjodhën për të siguruar alternativa për 
paketim më të mirë, ose i shkruani një letër 
prodhuesit për artikullin që ata zgjodhën, duke i 
përgëzuar ata për paketimin.

15 minuta

30 minuta

Shpjego

Përpuno

Vlerëso
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Milieukontakt Shqipëri
Adresa: Rr. ‘Xhorxhi Martini”, Pall. Teuta 

Konstruksion,
Shk.3, Ap.8   Kodi Postar 1017, Tiranë, 

Shqipëri
Tel. +355 42 256 528

email: office@milieukontakt.org
www.milieukontakt.org 


