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Rreth qendrës EDEN

• Edukimi Mjedisor

• Ngritje kapacitetesh

• Praktika të menaxhimit mjedisor

• Pjesmarrja dhe informimi publik

Adresa:     Rr. “Bogdani” 
Nd. 7 H. 13  Ap. 8
Tiranë – Shqipëri

E-mail:       eden@eden-al.org
Tel/Fax      +355 42 227615
URL            www.eden-al.org

mailto:eden@eden-al.org
http://www.eden-al.org/


Kush jemi ne?

Eksperienca jonë...
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Prezantimi i pjesmarrësve

www.eden-al.org

emri



Pritshmëritë & rregullat e punës në 
grup

www.eden-al.org

Listojmë në flipchart pritshmëritë

Për të punuar në grup më parë do 
vendosim disa rregulla dhe do ti listojme 
ato në flipchart.



- Sa e ndieni veten të lidhur me 
vendin ku jetoni?
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Çfarë është zhvillimi i qëndrueshëm

www.eden-al.org

Çfarë është
zhvillimi i
qëndrueshëm?
model i 

përdorimit të 
burimeve

Qëllimi i zhvillimit
të qëndrueshëm?

përmbushur
nevojat e njeriut

Kriteret e 
zhvillimit të
qëndrueshëm?

ruajtjen e mjedisit

Synimi i zhvillimit
të qëndrueshëm?

përmbushur 
nevojat per brezat
e ardhshem

Gr1                Gr2                  Gr3                 Gr4



PËRKUFIZIM
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Zhvillimi i qëndrueshëm është një model i 
përdorimit të burimeve që ka për qëllim për 
të përmbushur nevojat e njeriut, por edhe
ruajtjen e mjedisit në mënyrë që këto nevoja 
mund të plotësohen jo vetëm në të tashmen, 
por edhe për brezat që vijnë.



Terma të nevojshëm
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o Zhvillimi i qëndrueshëm është një model i përdorimit të burimeve që 
ka për qëllim për të përmbushur nevojat e njeriut, por edhe ruajtjen e 
mjedisit në mënyrë që këto nevoja mund të plotësohen jo vetëm në të 
tashmen, por edhe për brezat që vijnë. (Rio 1992)

o Ekoturizmi është: "udhëtimi përgjegjës për zonat natyrore, që ruan 
mjedisin dhe përmirëson mirëqenien e banorëve lokalë TIES, 1990)

o Edukimi Mjedisor përfshin përpjekjet për të mësuar se si funksionojnë 
mjediset natyrore dhe në veçanti, se si njerëzit mund të menaxhojnë 
sjelljen e tyre dhe ekosistemet për të jetuar në mënyrë të qëndrueshme

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163
https://www.ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision


PRAKTIKA TË EKOTURIZMIT
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Sveti Martin na Muri, një fshat në Kroaci, pranë të cilit kalon lumi Mura është një 
fashat me potenciale ujore. Fillimisht banorët e fshatit nën trajnimet që kanë 
marrë në kudër të një program, Axhenda e Gjelbër, u trajnuam dhe asistuan për 
të njohur potencialet turistike dhe ekologjike të administrimit të ujit. Banorët e 
këtij fshati donin të përmirësonin situatën e tij dhe fillimisht ngritën një 

Pas fomimit të organizatës dhe me ndihmën dhe asistencën e program it të 
axhendës së gjelbër tani zona e lumit Mura është një zonë peshkimi dhe 
turistike. Për të ruajtur këtë imazh u vendosën sinjalistika përreth zonës, ofrohet 
guidë turistikë përreth saj, u skicua një plan dhe është ngritur një mulli uji me të 
njëjtin model si kundër në vitin 1968 kanë qenë vetëm 5 mullinj. Mulliri është një 
atraksion shumë i madh turistik dhe po rrit potencialet turistike të zonës. 
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PRAKTIKA TË EKOTURIZMIT

Guidat Natyrore





Një person i ertifikuar që njihet nga autoritet, që udhëheq 
vizitorët në gjuhën e zgjedhur prej tyre dhe që pershkruan 

Natyrën e një zone të caktuar.

www.eden-al.org

Çfarë është një Guidë natyrore?



Detyrat e një guide

Të hulumtosh Eksperiencë Të nxitësh

Të tërheqësh Të tregosh Të shpjegosh

Të lidhësh Të gjallërosh Të argëtosh

www.eden-al.org



Grupet e fëmijëve

Grupet shkollore (te rinj)

Grupet e përziera 
Moshë

Interes

Kultura

Kombinime të tjera 

Target grupi
(grupet e synuara)



Të drejtosh një ekskursion nuk duhet të jetë
vetëm tregimi i historiesë së guides dhe të 
tjerët të dëgjojnë. 

Aty ku përshtatet ju mund të alternoni mënyrat e 
komunikimit si më poshtë:

www.eden-al.org

Teknikat e komunikimit



Monologu

Dialogu

Diskutimet në grup

www.eden-al.org



Në përgjithësi një ekskursion nuk duhet të konsistojë 
vetëm në monolog (guida flet ndërkohë që grupi 
dëgjon). Është e rëndësishme të bësh publikun 
entuziast ndërkohë që po u jep atyre informacionin 
rreth mjedisit. 

Në kombinim me informacionin e mirë nga guida, 
ekskursioni do të jetë një nga gjërat që ata nuk do të 
donin ta harronin shumë shpejt.

www.eden-al.org



Monologu

Tani dhe më pare ju i treguat atyre diçka ndërkohë që grupi dëgjonte. 
Një monolog është i dobishëm kur:

Prezantimi dhe përmbledhja i gjithë udhëtimit ose ndoshta vetëm 
një pjesë e saj.
Fakte ose informacione të tjera të cilat janë grumbulluar që më parë
dhe përgatitur sipas një ndërtimi të veçntë.
Përmes historis, duke sjellë përtej entusiazmit, shqetësimin, apo
eksperiencat dhe idet për këtë zone.
Trego shumë në një periudhë të shkurtër kohe edhe nëse grupi 
është i madh.
Grupi mbetet pasiv gjatë gjithë monologut. 

www.eden-al.org



Dialogu

Ju bëni pyetje që të përfshini dhe grupin tuaj, që të forconi 
mendimet e tyre dhe që të hartojë konkluzionet. Për 
shembull:

Çfarë vërejtën në terren dhe farë ju bën përshtypje?

Çfarë patë në këto gurë apo drurë?

A keni qënë më parë këtu, dhe a do të të ktheheshit sërish? 

, flora apo fauna? 

Përshkruani një ditë normale të jetës tuaj duke patur
parasysh ndikimin tuaj në mjedis

ë jetojnë këtu që
të përballonin mbijetesen?S

www.eden-al.org



Një dialog është i përshtatshëm kur duam:

Të testojmë përmbajtjen e historis së 
përshtatur për grupin e vecantë. 

Të përpiqemi të përfshijmë më shumë 
pjesëmarrësit në ekskursion. 

Të përpiqemi ti bëjmë pjesëmarrësit aktivist 
për mjedisin.

Mos bëni shumë pyetje, dhe mos lejoni që 
udhëtimi të bëhet një shkollë leksionesh.

www.eden-al.org



Diskutimet në Grup

Një grup diskutimi është i përshtatshëm për:

Të bërë ekskursionet të gëzueshme si për pjesmarrësit 
edhe për drejtuesin. 
Të marrësh eksperienca të ndryshme dhe pikpamje në 
lidhje me natyrën dhe mjedisin.

Shumë njerëz pëlqejnë të bisedojnë në grup: shumë 
njerëz preferojnë të dëgjonë gjërat që thonë vetë, më 
shumë se të dëgjojnë të tjerët. 

Caktoni fundin e diskutimit pas njëfarë kohe. Në fund 
të fundit është një ekskursion dhe jo një grup diskutimi.

www.eden-al.org



Kjo mund te behet ose me ane te instruksioneve verbale ose 
duke ngarkuar grupin te punoje ne flete te vecanta per me 
shume se cerek ore,ose se pari duke lene individet te 
analizojne zonen dhe me pas te diskutojne per ate gjithe se 
bashku

Shembuj 

Të njehësojmë ose të numërojmë; për shembull, numri i 
bimeve për meter katror.

Të mbledhim dhe të diskutojmë; për shembull, kafshët midis 
gurëve,dhe per insektet qe ndodhen ne trungjet e pemeve 
(kryesisht te kalbura)

Të identifikojmë: për shembull, duke përdorur identifikimin 
e bimeve

www.eden-al.org

Gjetja e Detyrave





Sipas asaj që mësuam, poziciononi mënyrat e komunikimit 
në varësi të target grupit

www.eden-al.org

praktika
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Mix
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RiMonolog

Lojra

Dialog

Pyetje

Kiss

Diskutime

Deshmite e 
natyres

Argetim

Eksperi
mente

Legjenda

Itn. Te 
shkurter



Teknika të përgjithshme

Muze

Vend Arkeologjik

Autobus

Shëtitje në këmbë



TVP

Do të thotë Top- Visual- Priority, që 
nënkupton ajo që sheh është primare.

Mund të jenë të paracaktuara 

Mund të jenë spontane

Shërbejnë si gurë kilometrikë (orientimi)



TVP

Njerëzit mund të mbajnë mend maksimumi 
20% të asaj që DËGJOJNË por ata mund të 

kujtojnë më shumë se 30% të asaj që 
SHIKOJNË!



TVP

Eshtë detyra e një guide 
profesionale të ndihmojë vizitorët 
të vështrojnë atë që janë duke 
parë. 



TVP

Ndërto informacionin duke:

pëdorur TVP

bërë lidhje (në hapsirë e në kohë)

menaxhuar mirë kohën

analizuar audiencën



TVP

Pyetje Kyc?-

A do të më pëlqente mua  mënyra ime e 
komentimit?



Rregulla të Përgjithshme
Zëri 

Dëgjueshmëria

Pozicionimi

Zhvendosja dhe Menaxhimi i grupit

Të folurit

K I S S K-eep I-t S-hort S-imple

Termat teknikë dhe datat

Administrimi i pyetjeve 
(perifrazimi/përmbledhja) 



Rregulla të përgjithshme

MOS I NËNVLERËSONI ASNJËHERË
NJOHURITË E DËGJUESVE!

MOS MBIVLERËSONI NJOHURITË E 
MËPARËSHME!



E saktë apo e gabuar?
Analizë e fotove spontane të guidave

(punë në grupe)



Objektivat

grupit

Të menaxhojmë grupin në të gjitha situatat

Menaxhimi i grupit

www.eden-al.org



Funksionimi dhe Mosfunksionimi i 
Grupeve

Mirëfunksionimi i grupit

Mosfunksionimi i grupit*

www.eden-al.org



njësi). 

Elementet që ndikojnë në dinamikat e grupit:

Karakteristikat individuale të çdo anëtari:
Motivet: pse po e vizitojnë vendin?

Tiparet e personalitetit: I mbyllur apo i hapur? Nevrik apo I 
qëndrueshëm?

Inteligjenca: sa informacion mund të përpunojnë ata?

Mosha

Gjinia

www.eden-al.org

Dinamikat brenda Grupit



Menaxhimi i konfliktit
(handout)

1. Konfliktet ndërmjet dy ose më shumë anëtarëve
Identifiko problemin
Vepro menjëherë
Diagnostiko nëse ndërhyrja është e nevojshme:

- Nga ju
- Nga një anëtar tjetër i grupit

- Nëse vendosni të ndërhyni :
- Dëgjo dhe analizo informacionin
- Ji objektiv: mos lejo asnje paragjykim të influencoje gjykimin tënd
- Propozo shpjegime alternative
- Ji i prerë dhe i paanshëm

www.eden-al.org



2. Kur një anëtar prish funksionimin normal të grupit:

Shiko llojin e gjuhës që përdor personi

Gjestet dhe qëndrimi (gjuha trupore)

Shumë i hapur

Tregon shenja  afrimiteti shumë shpejt (tregon gjëra personale 
të tij, bën pyetje të papërshtatshme, etj.)

Analizo motiviet e personit 
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Mos prit që problemi të kalojë vetë.

Vepro menjëherë. 

Zgjidh kohën dhe vendin e përshtatshëm për 

Vendosi rregullat në mënyrë të qartë.

Siguro zgjidhje alternative: mundohu që 
personi të kuptojë zgjedhjet që ka. 

www.eden-al.org



Rast aksidenti

Aftësi Leadership-i:
Kontrollo emocionet 

Dëgjo dhe kupto emocionet e anëtarëve

Diagnostiko gjendjen e çdo anëtari si rezultat i një 
aksidenti:

Shenja depresioni

Frikë ekstreme

Gjendje paniku 

www.eden-al.org



Vepro

Jep siguri

Trego aftësi kontrolli

Mbaji anëtaret e grupit së bashku

Pyet për mendimet dhe ndjenjat e tyre

Merr inciativa në bazë të shkallës së rrezikut 
Vendos

Cakto detyrat ose rolet

Kërko për ndonjë aftesi të veçantë ndërmjet anëtarëve të 
grupit

Mbaji anëtarët të informuar rregullisht
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Konkluzione

Njerëzit sillen ndryshe në kushte të njëjta për 
shkak të ndryshimeve ndërmjet tyre si dhe 
situatave në të cilat gjenden. 

grupit, aq më në gjendje do jetë ai ta 
menaxhojë grupin. 

Në përgjithësi njerëzit DËSHTOJNË në 
menaxhimin e krizave, sepse  ata nuk kuptojnë 
dinamikat brenda grupit.

www.eden-al.org



Ndëtim itineraresh
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1. Faza e pare
Grumbullim i informacionit

a). Grumbullimi i literaturës 

b). Lista e mjeteve te nevojshme

c). Personat që do të punojnë
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Faza e dytë 
Puna në terren

a) Ku nis itinerari? 
Duhet nje pikë referimi se ku nis itinerari me saktesi.

b) Kur nis itinerari? 
duhet te caktohet ora e sakte kur nis itinerari.

c) Sa zgjat ne kohë ?

Duke marrë ështirësinë

ititerarit

a) Sa zgjate në distancë ?
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Karakteristika të përgjithëshme të 
terrenit.

Gjate rikonjicionit (njohjes) të terrenit duhet të 
mbahen shënim do ndryshim i terrenit.

P.sh. kur ndryshon bimësia, kur kemi pjerrësi 
më të madhe apo më të vogël, erozion, ndonjë 
dukuri apo fenomen natyrore, pemë shumë të 
mëdha etj. Për të gjitha këto ve anti duhet që 
të mbushet me informacion të saktë dhe të 
plotë. 
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Kur përfundon itinerari?

Këtu duhet të shënohet ora se kur përfundon 
itinerari p.sh. itinerari përfundon në orën 
17:00, apo 4 orë pas nisisjes

Ku perfundon itinerari?

Vendi i sakte se ku perfundon itinerari p.sh tek 
përroi, tek kalaja, tek ura etj.

www.eden-al.org



Faza e tretë 
Puna në zyrë

Faza e tretë ështe puna në zyrë ku përpunohet 
informacioni i grumbulluar nga literatura dhe 
terreni

www.eden-al.org



Skicimi i itinerarit

Në këtë fazë bëhet skicimi i itinerarit ku duhet 
që të merren parasysh pikat e mësipërme.

Si fillim ndërtohet vija ku kalon itinerari dhe 
me pas plotësimi me të gjithë komponentët 
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Pikat ku do të ndalohet 

Vendosen ndalesat ku duhet të përputhen me 
pikat e ve anta që ndodhen nëpër itinerare 
p.sh një ndalesë do të bëhet tek një gropë e madhe 
karstike apo tek një pemë shumë e madhe etj (vende 
të ve anta/me interes). 

Gjithashtu në pikat ku do të ndalohet do të 
përfshihen edhe ndalesa për pushim 
p.sh. pas 1 ore guide, bëhet një ndales 10 minuta te 
lira për pjesëmarresit (jo domosdoshmërisht vende të 
ve anta).
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Informacion për çdo pikë

Çdo pikë ku do të ndalohet duhet që të ketë një 
informacion specifik. 

Sygjerohet të mos bëhen dy ndalesa të 
njëpasnjëshme me të njejtin informacion. 
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Skicimin e një harte-guide

Hapi i fundit është skicimi përfundimtare i 
itinerarit.

Duhet patur parasysh që harta apo skica të jetë 
sa më e thjeshtë për tu kuptuar, të mos 
mbingarkohet me simbole. 

Kjo harte hidhet edhe në trajtë elektronike (për 
lehtesi shpërndarje/informimi).
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Grumbullimi i informacionit



Puna ne terren



Perpunimi i te dhenave



itinerari

Start

Legjenda
Pisha ….

ujvara

fole

shpelle



Pika 1  
Informacion I permbledhur per piken 1   
Video and picture editing additions and enhancements are a major neë emphasis for PoëerPoint 2010. There are many neë ëays to easily 
collaborate ëith your colleagues on presentations. Additionally, transitions and animations run smoother and richer than ever, and noë they 
have their oën tabs on the ribbon. There are many neë SmartArt graphic layouts including some photo-based ones that may surprise you. And 
noë there are several ëays that you can broadcast and share your presentations more easily.

Pika 2  
Informacion I permbledhur per piken 2   
Video and picture editing additions and enhancements are a major neë emphasis for PoëerPoint 2010. There are many neë ëays to easily 
collaborate ëith your colleagues on presentations. Additionally, transitions and animations run smoother and richer than ever, and noë they 
have their oën tabs on the ribbon. There are many neë SmartArt graphic layouts including some photo-based ones that may surprise you. And 
noë there are several ëays that you can broadcast and share your presentations more easily.

Pika 3 
Informacion I permbledhur per piken 3   
Video and picture editing additions and enhancements are a major neë emphasis for PoëerPoint 2010. There are many neë ëays to easily 
collaborate ëith your colleagues on presentations. Additionally, transitions and animations run smoother and richer than ever, and noë they 
have their oën tabs on the ribbon. There are many neë SmartArt graphic layouts including some photo-based ones that may surprise you. And 
noë there are several ëays that you can broadcast and share your presentations more easily.

Pika 4 
Informacion I permbledhur per piken 4   
Video and picture editing additions and enhancements are a major neë emphasis for PoëerPoint 2010. There are many neë ëays to easily 
collaborate ëith your colleagues on presentations. Additionally, transitions and animations run smoother and richer than ever, and noë they 
have their oën tabs on the ribbon. There are many neë SmartArt graphic layouts including some photo-based ones that may surprise you. An

Pika 5
Informacion I permbledhur per piken 5   
Video and picture editing additions and enhancements are a major neë emphasis for PoëerPoint 2010. There are many neë ëays to easily 
collaborate ëith your colleagues on presentations. Additionally, transitions and animations run smoother and richer than ever, and noë they

Pika 6
Informacion I permbledhur per piken 6   
Video and picture editing additions and enhancements are a major neë emphasis for PoëerPoint 2010. There are many neë ëays to easily 
collaborate ëith your colleagues on presentations. Additionally, transitions and animations run smoother and richer than ever, and noë they



Pune në grupe
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Prezantimi i itinerareve



- Sa do të ndikojë në zonën tuaj, 
grupi i Guidave Natyrore?
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