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Rinia shqiptare për edukim mbi ambjentin 

Një kurs i shkurtër mbi sisteme gjeografike të informacionit 
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http://www.youtube.com/watch?v=H7vzZZ6zGiQ 

 

 

closing ceremony 
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ceremonia e mbylljes 

http://www.youtube.com/watch?v=H7vzZZ6zGiQ


but what was the project? 

 Develop a short course 

 

 Build trans-national/trans-organizational partnerships  

 

 Teach it in Tirana, at the middle school  

“Dëshmorët e Lirisë” 

 

 



por çfarë ishte ky projekt? 

 Pregatitje e një kursi të shkurtër 

 

 Ndërtim aleancash midis organizatave të ndryshme e 

prej vendeve të ndryshme 

 

 Mësim-dhënje në Tiranë, në shkollën 9 vjeçare 

“Dëshmorët e Lirisë” 

 

 



partners in Albania 
 

 Albanian-American foundation “Martin and Mirash Ivanaj” 

 Albanian Ministry of Science and Education 

 National Albanian American Council 

 Regional Environmental Center for Central & Eastern Europe 

 Albanian MP& Minister of Technology and Innovation 

 United States ambassador in Albania 

 

 



organizma mbështetëse në Shqipëri 
 

 Fondacioni shqiptaro-amerikan “Martin and Mirash Ivanaj” 

 Ministria e shkencës dhe arësimit – Skender Uku 

 Këshilli shqiptaro-amerikan bazuar në Amerikë 

 Qendra rajonale e ambjentit për europën jug-lindore 

 Ministri i technologjisë dhe informacionit - Genc Pollo 

 Ambassadori i parë amerikan në Shqipëri – Ryerson  

 

 



partners at large 
 

 GISCorps 

 GreenMapping system 

 Mediterranean Association for the Protection of the Sea Turtles 

 My Community, Our Earth 

 ESRI’s education team and resources 

 “digital-earth.eu” - European geomedia in K-12 

 

 



organizata të tjera mbështetëse 
 

 GISCorps – organizatë ndërkombëtare profesionale, e themeluar  në 2003, 

në Amerikë, nga Juna Papajorgji me tre kolegë të saj 
 

 Green Mapping  System – organizatë nderkombëtare per hartat e gjelbra që 

ju po vizitoni 
 

 MEDASSET - Organizata mesdhetare për mbrojtjen e breshkave të detit 
 

 Komuniteti im, Toka jonë – program i organizatës kombëtare të gjeografëve 

amerikanë 
 

 “digital-earth.eu” – organizatë e komunitetit europian dedikuar programeve 

për mësimdhënje të technologjive gjeografike tek nxënësit e shkollave 9 

vjeçare ose të mesme 

 











 

 

Composing Tirana’s Green Map 
(present and proposed by children) 

 
Duke pregatitur hartën e gjelbër të Tiranës  
(të tashmen dhe atë të propozuar nga fëmijët) 











  

First Green Map for Tirana  

June 2012 

 



 

 

Writing the letter to the Mayor of 

Tirana 

 

Duke shkruar letrën drejtuar 

kryetarit të bashkisë së Tiranës 












