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Ky Projekt është hartuar nga Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe 

Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës dhe Anëtarëve të 

Komisionit të tij.  

Projekti është përgatitur nga: Shkelzim Murtezi, Jurist i Diplomuar, ish. Drejtor Gjeneral për Evropën 
Juglindore në ESC International GmbH në Frankfurt të Gjermanisë, dhe aktualisht Kryetar i Asociacionit 
për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës, njëherit konsulent 
Ndërkombëtar për Institucionet e Shteteve, Organizatave dhe Investitorëve të Shteteve ndryshme 
përmes PRINVEST-K International L.L.C. me degë në Düsseldorf-Gjermani dhe Londër-Britania e Madhe.  
 
Arkitektët që dizajnuan dhe hartuan Planin e Arkitekturës për Qendrën Multifunksionale: Arkitekt 
Kujtim Ibrahimi,  Arkitekt Egzon Bajrami dhe Arkitekt Musli Sejdiu 
 
Në Strategjinë për Qendrën Shkencore të Astronomisë në të cilën bazohet ky Dokument kanë punuar 
ekspertë të fushave shkencore të cilët janë anëtarë të Komisionit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe 
Koordinim Vendor në Fushën e Shkencës së Astronomisë të Asociacionit siç janë: 
 

 Dr. sc. Bahri Prebreza (Ligjërues në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP 

- ”Hasan Prishtina”), 

 Prof. Ass. Dr. Shukri Klinaku, (Ligjërues në Departamentin e Fizikës, UP - ”Hasan Prishtina”),  

 Mendim Rugova (Meterolog & Koordinator i Zyrës së Kryeministrit për Ndryshimet 

Klimatike dhe Qështje të Ambientit), 

 Sabit Gashi (Meteorolog në ASHNA), 

 Sherif Gosalci (Meteorolog në ASHNA, Menaxher i Departamentit Meteorologjik), 

 Suhel Ahmeti (President & Themelues Klubi i Astronomëve Amatorë të Kosovës ose 

Astronomy Club of Kosova, Koordinator Nacional për Kosovën dhe Shqipërinë i organizatës 

ndërkombëtare Astronomers Without Borders & Përfaqësues i programit “Stars shine for 

everyone”), 

 Prof. Blerim Dalipi (Ligjërues i lëndës së Fizikës në “Shkolla e Gjelbërt” në Prishtinë), 

 Prof. Saud Rrahmani (Ligjërues i lëndës së Fizikës dhe Astronomisë në Gjimnazi i Shkencave 

Natyrore “Xhavit Ahmeti” në Gjilan), 

 Flaktrim Rrahimi (Anëtarë/e Klubi i Astronomëve Amatorë të Kosovës - ACK), 

 Rina Berisha (Anëtarë/e Klubi i Astronomëve Amatorë të Kosovës - ACK), 

 Pranvera Begolli (Anëtarë/e Klubi i Astronomëve Amatorë të Kosovës - ACK), 

 Shqipdon Bozhdaraj (Anëtarë/e Klubi i Astronomëve Amatorë të Kosovës - ACK), 

 Lirak Hamiti (President & Themelues i grupit të astronomisë nga Ferizaji “AstroFER Group”), 

 Qëndresa Mehmeti (Bashkë – themelues/e e grupit të astronomisë nga Fushë Kosova 

“SIRIUS”), 

 Mustafë Shigjeqi (Bashkë - organizator/e i Festivalit të Astronomisë “Astro-Fest” në Prizren), 

 Prof. Ing. Ardian Ramadani –Mësimdhënës në Shkollën Profesionale “Shtjefen Gjeqovi” në 

Prishtinë  dhe Koordinator për Zhvillimin e Projekteve në Sekretariatin e Përgjithshëm të 

Asociacionit për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës. 



Pamje nga Plani i Arkitekturës së Qendrës Multifunksionale për Arsim, 
Shkencë, Astronomi dhe Inovacione 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Përmbledhje e Projektit 
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Nevoja për një Qendër 
Multifunksionale Shkencore 

Duke parë rëndësinë për 
zhvillime shkencore dhe nga ana tjetër 
mungesën e një objekti 
Multifunksional për Arsim, Shkencë, 
Astronomi dhe Inovacione Asociacioni 
për Mbështetje të Arsimit si dhe 
Aftësim Profesional të Republikës së 
Kosovës, planifikon që të ndërtojë një 
Qendër Multifunksionale për Arsim, 
Shkencë, Astronomi dhe Inovacione e 
cila do të jetë e pajisur me laboratorët 
më të avancuar për të gjitha fushat 
shkencore dhe më modern në Regjion, 
Evropë dhe në Botë.  

 
Kjo Qendër do të jetë për herë 

të parë në regjion dhe do të përmbajë 
Laboratorët Shkencorë, Sallat e 
Konferencave, Hapësirat prezantuese 
për vizitorë,  Planetariumin modern, 
Kullën e Observatorit i cili mund të 
përdoret për Shkolla, Fakultete, vizita 
të shkollave me karakter arsimor, 
vizita publike, ekspozita, takime 
shkencore, seminare shkencore, lojëra 
inovative etj. 

Duke parë rëndësinë për 
zhvillime shkencore dhe nga ana tjetër 
mungësen e një objekti 
Multifunksional për Arsim, Shkencë, 
Astronomi dhe Inovacione Asociacioni 
për Mbështetje të Arsimit si dhe 
Aftësim Profesional të Republikës së 
Kosovës, planifikon që të ndërtojë një 
Qendër Multifunksionale për Arsim, 
Shkencë, Astronomi dhe Inovacione e 
cila do të jetë e pajisur me laboratorët 
më të avancuar për të gjitha fushat 
shkencore dhe më modern në Regjon, 
Evropë dhe në Botë. 
 

Funksionet e Qendres 
Multifunksionale 

Kjo Qendër do të jetë për herë të parë në 
regjion dhe do të përmbajë Laboratorët 
Shkencorë,Sallat e Konferencave, 
Hapësirat prezantuese për vizitorë,  
Planetariumin modern, Kullën e 
Observatorit i cili mund të përdoret për 
Shkolla, Fakultete, vizita të shkollave me 
karakter arsimor, vizita publike, ekspozita, 
takime shkencore, seminare shkencore, 
lojra inovative etj. 

Qendra Multifunksionale për Arsim dhe 
Shkencë, planifikohet të jetë Qendra më e 
madhe në rajon dhe më e avancuara në 
Evropë dhe në nivel Botëror, për nga ana 
e përbërjes së saj ngase do të përfshihen 
përveç klasave të avanacuara për 
mësimdhënie praktike në lëndët përkatëse 
si p.sh. në fushën e kimisë, Biologjisë, 
Gjeologjisë, Fizikës dhe të Astronomisë 
dhe në të cilën përfshihen Laboratorët me 
teknologji më të avancuar për fushat 
përkatëse shkencore. 

Kjo Qendër do të përdoret për nevoja 
shkencore nga ana e Shkencëtarëve dhe 
nga ana e Profesorëve dhe 
Mësimdhënësve të Fakulteteve dhe 
Shkollave të cilët do të shfrytëzojnë këtë 
Qendër për nevoja të eksperimenteve të 
avanacuara praktike me orare të 
caktuara. Ndërsa, në kuadër të kësaj 
Qendre do të veprojnë edhe institucionet 
tjera që mund të kryejnë analiza 
shkencore në laboratorët përkatës. 

Kjo Qendër do të jetë e hapur dhe mund ta 
shfrytëzojnë edhe klube të specializuara në 
fushat përkatëse shkencore siç janë: klubet 
e Astronomisë, Meteorologjisë, 
Ajronautikës etj. 

Gjithashtu Qendra Multifunksionale do të 
përmbajë këndin e Administratës, 
Restorantin dhe Hotelin. Hoteli si pjesë e 
logjistikës do të përdoret për ekspertë 
ndërkombëtar dhe delegacione shkencore 
të fushave të ndryshme që do të vijnë në 
Kosovë për seminare, prezentime dhe 
punime shkencore. 

Qendra do të Menaxhohet nga ana e 
Asociacionit për Mbështetjen e 

Arsimit dhe Aftësimit Profesional të 
Republikës së Kosovës dhe do të 

mbikqyret nga ana e Ministrisë së 
Arsimit, Shkencës dhe të 

Teknologjisë. 

Investimi për Ndërtimin e Qendrës 

Multifunksionale për Arsim, Shkencë, 

Astronomi dhe Inovacione, 

planifikohet të jetë për fazën e parë 

rreth 1,2 Milion euro. 

Ky Buxhet do të sigurohet përmes një 

marrëveshje të Bashkëfinancimit në 

mes të Ministrisë së Arsimit dhe 

Asociacionit të Arsimit, ku 

Asociacioni do të sigurojë 51% të 

vlerës totale ndërsa Ministria do të 

sigurojë 49%. Lokacioni planifikohet 

të jetë në Fsh. Koliq në pronën 

shtetërore të ish-Radarit 

Meteorologjikë, por kjo gjë do të 

definohet përfundimisht gjatë filimit 

të Projektit dhe pas kryerjes 

sëstudimit final të fizibilitetit teknik. 



Prezantimi rreth Asociacionit 

Asociacioni për 

Mbështetjen e Arsimit dhe 

Aftësimit Profesional të 

Republikës së Kosovës 

është themeluar me 

iniciativë të Qeverisë së 

Kosovës dhe Qeverisë 

Gjermane përfaqësuar nga 

GIZ dhe në bashkëpunim 

me Shkollat, Fakultetet dhe 

Institucionet tjera Publike 

dhe Private, me qëllim që 

të mbështesë ngritjen e 

cilësisë së arsimit në 

Kosovë përmes inicimit dhe 

realizimit të Projekteve që kontribojnë në përmirsimin e kushteve të arsimit në Kosovë.  

( Foto nga themelimi i 

Asocisacionit.) 

Brenda Asociacionit, 

veprojnë rreth 13 

Komisione të specializuara 

për fusha  dhe sektorë të 

ndryshëm, siç janë 

komisionet për Arsim, 

Shkencë, Astronomi, 

Shëndetësi, Metal, 

Përpunim të Drurit, 

Literaturë të Arsimit, 

Bujqësi, Komisioni për 

Projekte, etj. Secili 

Komision ka një përbërje 

të gjerë me mesatarisht rreth 20-30 anëtarë për secilin Komision. Anëtarët e Komisioneve 

Brenda Asociacionit janë kryesisht Profesor nga Fakultete të ndryshme, Mësimdhënës të 

Shkollave, Ekspertë të fushave, Përfaqësues të Institucioneve të fushave të njejta si komisionet 

përkatëse, përfaqësues të ndërmarrjeve private dhe ekspertë privat, etj. 



Asociacioni është anëtarë në shumicën e Asociacioneve Evropiane dhe Ndërkombëtare dhe ka 

bashkëpunime të rregullta ditore me Organizatat Ndërkombëtare dhe zbaton Projekte të 

rregullta në mes të Kosovës dhe partnerëve në shtete të ndryshme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës  

është Anëtarë në të gjitha Asociacionet Evropiane dhe ato Ndërkombëtare.  Asociacioni, ka 

zhvilluar dhe menaxhuar bashkëpunime me Rektorët e Universiteteve të shteteve Rajonale dhe 

atyre Evropiane dhe ka realizuar projekte të rëndësishme për Aftësimin e Mësimdhënësve dhe 

zyrtarëve të institucioneve të Kosovës duke i dërguar në Gjermani. Së fundmi Asociacioni ka 

lidhur marrëveshje me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për Organizimin e 

Garave Kombëtare për të gjitha fushat, ndërsa fituesëve të Garave Kombëtare do të ja financojë 

pjesëmarrjen e tyre në Garat Evropiane dhe Ndërkombëtare, ku tashmë Asociacioni ka pranuar 

konfirmimet e Garave Evropiane dhe Ndërkombëtare dhe është duke u anëtarësuar në këto lloj 

institucione ndërkombëtare.  

Kjo tregon që Asociacioni këto vite ka luajtur një rolë kyç në zhvillime të rëndësishme dhe që 

është faktor në çdo gjë që ndërlidhet me Arsimin në Kosovë. Asociacioni ka një strukturë të 

gjerë përmes Komisioneve të saj të specializuar anëtarët e të cilave përfaqësojnë 

institucionet tjera, shkollat, universitetet, ndërmarrjet dhe organizatat. Asociacioni ka 

kredibilitet Ndërkombëtar dhe luan rolin e tij aktiv në Organizata Ndërkombëtare. 



Komisioni për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Koordinim Vendor për fushën e Shkencës së 

Astronomisë të Asociacionit, është themeluar më qëllim që të bashkoj të gjitha Organizatat 

dhe Klubet vendore të Astronomisë si dhe Profesorët, Mësimdhënësit, Ekspertët dhe 

Institucionet e kësaj fushe, për të hartuar Projekte për përmirësimin e kushteve për zhvillimin e 

astronomisë në Kosovë dhe sidomos për të avancuar sistemin e arsimit në këtë fushë. Anëtarët 

e Komisionit janë Profesorët e Universiteteve dhe Shkollave Publike dhe Private të lëmive: 

Astronomi, Fizikë, Meteorologji etj. Poashtu, Anëtarët e Komisonit janë edhe përfaqësuesit e 

disa klubeve të Astronomisë, përfaqësues të Insitucioneve Shtetërore siç janë ekspertët e 

Agjencisë për Shërbimet e Navigacionit 

Ajëror dhe individë të ndryshëm.  

Ky Komision ka mbajtur këto 2 vite të 

fundit disa mbledhje efektive dhe në 

kuadër të këtyre mbledhjeve ekspertët 

që janë anëtarë në këtë Komision, kanë 

përkthyer materiale mësimore për 

astronomi më qëllim që të pasurohen 

shkollat me materiale më të mira 

shkencore. Njëherit, ky Komision tashmë 

ka kontakte me DLR-në e Gjermanisë e 

cila është Agjencia Shtetërore e 

Gjermanisë që Menaxhon të gjitha 

Qendrat Shkencore për Astronomi, 

Hapësirën Ajrore dhe Hapësinore 

(ngjajshëm si NASA).  

Antarët e këtij Komisioni poashtu kanë 

hartuar një strategji profesionale për 

ndërtimin e një Qendre Multifunksionale 

Shkencore për Astronomi dhe 

Meteorologji, të cilën Asociacioni e ka 

zgjeruar duke shtuar këtu edhe 

Laboratorët për fushat tjera siç janë 

Laboratorët për Kimi, Biologji, Gjeologji, 

Nano Teknologji, Punëtoria për 

inovacione mekanike dhe elektronike, klasat e mësimit, Radio Teleskopi, Stacioni i 

Meteorologjisë, Observatoriumi, Muzeu, Hapësirat me lojra shkencore për vizito, sallat e 

konferencave et 



Nevojat dhe Problemi 
 

Zhvillimi i Shkencës është i domosdoshëm sepse falë shkencës,sot njërëzimi i gëzon të gjitha 
benificionet teknologjike, medicinale, arsimore, dhe çdo gjë që ndikon në jetën e përditshme. 
Falë hulumtimeve shkencore njërëzimi gëzon sot mundësinë e komunikimit përmes rrjetit 
celularë, internetit, e gëzon energjinë elektrike, furnizimin me ujë,  transportin publik, veturat, 
infrastrukturën, aparaturat medicinale për zbulime shëndetësore dhe shërimin e pacientëve, 
medikamentet etj.   

Në Republikën e Kosovës mungojnë kushtet për zhvillime shkencore, ngase mungojnë 
laboratorë të avancuar shkencore për kimi, biologji, gjeologji, meteorologji, astronomi etj.  

Aktualisht egzistojnë në disa institucione disa laboratore, mirëpo nuk janë të avancuara dhe 
përdoren vetëm për nevojat e institucionit përkatës dhe nuk janë të hapura për studentët ose 
për shkencëtarët ngase ato përdoren vetëm për nevojat e institucioneve përkatëse.  

Kosova ka nevojë për një Qendër Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe 
Inovacione, e cila do të ishte një Qendër që mund të shfrytëzohet nga çdo shkencëtar i 
interesuar dhe e cila mund të përdoret për nevojat e praktikës profesionale për studentë dhe 
nxënësë si dhe si qendër trajnimi për zyrtarët të cilin punojnë në laboratore përkatëse në 
institucione të ndryshme.  

Shumë qytetarë kanë ide inovative dhe ide për zbulime shkencore, por nuk kanë një qendër ku 
mund të shfrytëzojnë punëtorinë dhe laboratorët për realizimin e ideve inovative ose zbulimet 
e tyre shkencore.  

Në Kosovë egzitojnë dhjetra klube të Astronomisë, por të cilat nuk kanë asnjë Observatorium 
të avancuar dhe laborator përkatës, ku mund të zhvillojnë punën e tyre shkencore.  

Duke parë rëndësinë e zhvillimit të Shkencës dhe duke parë kërkesa të shumta nga shumë 
organizata, institucione, shkencëtar dhe ekspertë, të cilët i janë drejtuar Asociacionit me 
kërkesë për të ndërmarrë iniciativa për përmirësimin e kushteve të përgjithshme në Kosovë 
për zhvillimin e Shkencës, Asociacioni bazuar në këtë gjendje faktike dhe bazuar në kërkesa të 
shumta, ka vepruar duke themeluar një Komision për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe 
Koordinim Vendor për Shkencë në fushën e Astronomisë.  

Ky Komision përbëhet nga të gjithë profesorët që japin mësim në Universitetet dhe Shkollat 
Shtetërore dhe Private, përfaqësues të Institucioneve Shtetërore, siç është Agjencia për 
Shërbimet e Navigacionit Ajror të Republikës së Kosovës dhe përfaqësues të të gjitha klubeve 
të Astronomisë të Kosovës dhe fizikantët.  

 

 

 

 

 



III. Qëllimi dhe Objektivat 
Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe të Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës planifikon 
që të ndërtojë një Qendër Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione.  Kjo Qendër 
do të lidhë bashkëpunime të drejtpërdrejta me Qendrat tjera Shkencore Evropiane dhe Ndërkombëtare 
dhe do të sjell ekspertë Ndërkombëtar në Kosovë, të cilët do t’i punëson në kuadër të programeve të 
financuara nga qeveritë të huaj dhe donatorëve.  Në këtë Qendër do të vijnë rregullisht edhe ekspertë 
nga rajoni dhe Shkencëtarët vendorë.  

Kjo Qendër do të ketë: 

 Laboratorët Shkencorë për Kimi, Biologji, Gjeologji, Fizikë,  

 Observatoriumin me Teleskope të Avancuara dhe Radio-Teleskope dhe Laboratorët 

përkatëse 

 Laboratorin e Meteorologjisë dhe Stacionin e Meteorologjisë (Parkun 

Meteorologjikë) 

 Planetariumin dhe Teatrin Digjital i cili mundëson një pamje 3-5D dhe është shumë i 

avancuar për mësimdhënie vizuale  

 Klasat e Mësimdhënies për Kimi, Biologji, Gjeologji, Fizikë etj.  

 Puntorinë për realizimin e eksperimenteve inovative dhe shkencore nga Metali, 

Druri, Elektrike, Plastike etj. më të gjitha aparaturat për saldim, prerje, CNC etj.  

 Salla e Konferencave dhe Trajnimeve që do të përdoret për konferenca shkencore 

por edhe për trajnime dhe seminare sipas nevojave të Qendrës ose të ndonjë 

institucioni tjetër publik dhe privat. 

 Salla e Kompjuterave për ligjerata në kompjuter, trajnime etj.  

 Hapësirat me tavolina për eksperimente shkencore dhe lojëra shkencore për vizitorë, 

ku vizitorët mund të mësojnë fakte shkencore duke bërë eksperimente shkencore në 

tavolinat dhe mjetet e përgaditura për vizitorë.  

 Muzeun me artefakte shkencore dhe objekte shkencore. 

 Librarinë me libra për shkencë etj.  

 Hoteli i cili do të përdoret për nevojat e operacioneve të Qendrës, për shkencëtar 

Ndërkombëtar që do të vijnë në Kosovë për punë shkencore në Qendër ose të cilët 

do të angazhohen në bazë të marrëveshjeve  ndërkombëtare në mënyrë permanente 

në këtë Qendër.  Ose për delegacione nga Universitete dhe Shkolla të shteteve tjera 

që do të vijnë në kuadër të shkëmbimit të përvojave në Kosovë. 

 Restauranti  i cili do të përdoret për vizitorët dhe stafin në Qendër . 

 Hapësirat për Administratë. 

 Depotë përkatëse. 

 Etj. 

 

 

 

 

 



Objektivat: 
Qendra do të jetë e hapur çdo ditë edhe për vizitorët, të cilët mund të kalojnë momente interesante në 
këtë Qendër duke bërë eksperimente shkencore në tavolinat e përgaditura me eksperimente të 
gatshme shkencore dhe me lojëra shkencore. Qendrën mund ta shfrytëzojnë Profesorët, 
Mësimdhënësit, respektivisht Fakultetet, Shkollat, klube të Specializuara për Shkencë dhe Astronomi.  

 Krijmi i Kushteve të Avancuara për Zhvillime Shkencore përmes Laboratorëve Modern dhe 
shumë të Avancuar për Biologji, Kimi, Fizikë etj., 

 Krijmi i një Qendre që shërben edhe si Atraksion për qytetarët të cilët mund ta vizitojnë 
Qendrën dhe të mësojnë rreth Shkencës duke kaluar momente të mira duke bërë eksperimente 
shkencore në tavolinat, pajisjet dhe lojërat shkencore të përgaditura për ta, gjë që i bën që të 
kalojnë momente të mrrekullueshme në këtë Qendër duke i nxitur që ta vizitojnë Qendrën 
përsëri,  

 Krijmi i mundësive më të avancuara për Praktikë për Nxënësit dhe Studentët ku mund të 
zhvillojnë Praktikën e Mësimit në Klasat dhe Laboratorët e kësaj Qendre Multifunksionale, 

 Krijmi i kushteve për çdo qytetar që të realizojnë idetë e tyre shkencore dhe inovative duke iu 
ofruar një punëtori me materialet përkatëse dhe mbështetjen e ekspertëve të Qendrës për të 
asistuar në realizimin e ideve të tyre shkencore dhe inovative, 

 Krijmi i kushteve për Bashkëpunime Ndërkombëtare Shkencore duke lidhur bashkëpunime në 
mes të Qendrës Multifunksionale dhe Qendrave të tjera Ndërkombëtare,  

 Krijmi i një Qendre ku mund të vendosen klubet përkatëse të Astronomisë dhe Shkencës, duke 
realizuar objektivat e tyre përmes shfrytëzimit të kësaj Qendre, përmes një Observatoriumi, 
Planetariumi dhe Laboratorët përkatës, 

 Kosova të kontribojë në zgjidhjen e çështjeve Shkencore në Arenën Ndërkombëtare shkencore 
dhe mos të jetë e izoluar në këtë fushë,  

 Krijmi i kushteve më të mira për zhvillime shkencore në fushën e Meteorologjisë, përmes një 
Parku të Avancuar Meteorologjik, Radari dhe Laboratori të avancuar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Planetariumi & Teatri Digjital 
Teatri Digjital i cili shërben njëkohësisht edhe si Planetarium, ka për qëllim pamjen e yjeve dhe trupave 

qiellorë me pamje  fullDome 3D, është një "imitues kozmosit" Një grup i të ftuarve mund të ulen në 

ulëse të rehatshme edhe të përjetojnë momente emocionuese  dhe të përcjellin momentet sikur të jenë 

prezentë  në gjithësi apo në një anije kozmike në udhëtime emocionuese të zbulimit përreth tokës tonë 

dhe botës  së largët. 

Kombinimi i imazhit me cilësi të lartë "Fulldome 3D" 360 shkallësh dhe tingullit hapësinor në mes të 

udhëtimit në ngjarjen kozmike. Një projeksion 3D me kornizë të plotë, me pamje të lëvizshme, gjendet 

vetëm në disa planetariume në të gjithë botën: vizitorët jo vetëm që shohin skenat 3D para tyre, por ata 

gjithashtu ulen atje në mes të saj dhe shohin imazhe me rezolucion  të lartë . 

Ky Qendër Multifunksionale është një institucion unik arsimor i cili do të jep një kontribut të 

rëndësishëm  për informacione  rreth sistemit planetar dhe rreth çështjeve mjedisore. Teatri Digjital 

mund të shfrytëzohet edhe për ligjerime të fushave të tjera përmes këtij projektori fullDome 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Hapësirat e Rekreacionit dhe Eksperimenteve Shkencore për 
Vizitorë 

Qendra Multifunksionale do të ketë hapësira me pajisje dhe tavolina ku janë të 

vendosura disa mundësi për eksperimente shkencore për vizitorë dhe klasat e mësimdhënies 

për vizitorë pavarësisht moshës së tyre. Mësimdhënësit e angazhuar në këtë Qendër do të 

bëjnë eksperimente rregullisht për vizitorët. Vizitorët mund të jenë duke filluar nga nxënësit, 

studentët gjer te grupet familjare ku prindërit me fëmijet e tyre dhe miqtë e tyre mund ta 

vizitojnë Qendrën për të përjetuar një aktivitet të mrekullueshëm në këtë Qendër, ngase kjo 

Qendër mund të shërbej si Qendër për Atraksion Shkencor. 

Më poshtë janë disa fotografi nga Qendra të ngjashme për të pasur një pamje më të kjartë se si 

do të duket kjo pjesë e kësaj Qendre Shkencore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasat për Mësimdhënie për vizitorë dhe nxënës: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opsione tjera për vetë eksperimente dhe ilustrime: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Simulatori për testime ajrore 

Qendra do të ketë një simulator për trajnime ajronautike dhe testime të erës. Brenda kësaj 

hapësire mund të qëndrojnë në ajër, personat që ndodhën brenda kësaj hapësire. Brenda kësaj 

hapësire ndodhet një turbinë e eres, e cila turbinë krijon një shtypje të eres nga poshtë-lartë, 

duke bërë që personat qëndrojnë në ajër sikur të fluturojnë. Kjo mund të sherben si qendër 

trajnuese për parashutistët por njëkohësisht edhe të sherbejë si atraksion ku qytetarët mund të 

mësojnë më shumë rreth efektet shkencore të gravitetit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Laboratorët Shkencorë 

Qendra Multifunksionale Shkencore do të ketë Laboratorët më modernë dhe më të avancuar 

me të gjitha pajisjet e nevojshme për analiza dhe hulumtime shkencore siç janë: 

 Laboratori për Kimi 

 Laboratori për Biologji 

 Laboratori për Gjeologji 

 Laboratori për Fizikë 

Laboratorët do të përdoren për nevoja shkencore dhe arsimore nga shkenëctarët vendorë dhe  

ndërkombëtarë dhe për nevojat e mbajtjes së praktikës nga ana e nxënësëve dhe studentëve 

në bashkëpunim me shkollat dhe universitetet.  

Foto ilustrime: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Qendra Shkencore për Astronomi & Observatoriumi 

Në Qendrën Multifunksionale do të përfshihet edhe pjesa e Qendrës Shkencore për Astronomi 

në të cilën përfshihet edhe Observatoriumi me Teleskope moderne dhe pajisje të ndërlidhura 

me astronominë siç është edhe Radio Teleskopi për vëzhgimin e sinjaleve dhe matjeve të 

sinjaleve në univers dhe valët e materieve të ndryshme diellore dhe magnetike që prekin 

planetin tonë.  

Kjo Qendër do të jetë në shërbim për shkencëtarët vendorë, rajonal dhe atyre Ndërkombëtarë 

të cilët do të kenë mundësitë më të avancuara shkencore për të kryer hulumtime dhe analiza 

shkencore që janë të rëndësishme për çdo zhvillim në planetin tonë dhe të universit dhe për 

mundësitë e arritjeve shkencore të njerëzimit si dhe rreziqeve me të cilat përballet planeti ynë 

dhe njerëzimi.  

 

 

 

 

 

 



Radio Teleskopi: 

 

 

ASTRONOMIA NË KOSOVË PËR 50 VITET E FUNDIT DHE IDENTITETI I SAJ 

Në Kosovë gjatë viteve ka pasur disa revista, ku është prezantuar edhe astronomia së bashku 

me fizikën dhe me shkencat tjera të natyrës. Në vitet 70- 80-ta është botuar revista BAT, në 

vitet e 90-ta revista SFERA. Sot këto revista nuk përmenden fare. 

Një pasqyrë e themeluesve dhe grupeve, institucioneve do të ishte e rëndësishme të bëhet për 

të paraqitur zhvillimin e Astronomisë në Kosovë.  

Ruajtja, mbrojtja dhe restaurimi i origjinalit të këtyre dokumenteve që lidhen me astronominë 

(arkiva, botime, libra, mësime, leksione, shënime, programe shkollore) janë të nevojshme 

poashtu. 

Marrëdhëniet me shkollat kombëtare fqinje dhe ndikimi i ndërsjellë është i rëndësishëm të 

bëhet.  

 

Nëpër botë ka mjaftë Fizikantë të Kosovës që merren edhe me Astronomi. 

 

Grupet që merreshin me shkencën e Astronomisë më herët në Kosovë: 

 Hulumtuesit e Rinjë të Kosovës, 1980-1990;  

 Klubi i Astronomisë së Kosovës 1980-1992; 

 Teknika Popullore e Kosovës. 
- Aktivitetet e mëdha astronomike në Kosovë në vitet e 80-ta të shekullit të XX-të: 

 Kongresi Ballkanik i fizikanëve, matematikanëve dhe astronautëve, 1981;  



 Kongresi i fizikës, i matematikës dhe astronomisë, në ish Jugosllavi, Universiteti i Prishtinës 

1985, (Prishtinë, 23-27. IX 1985); 

Faktet e mbledhura për grupet nëpër Kosovë (Fact finder mission) mbi nivelin e shkencës do të 

sillnin një përfundim më të mirë për kulturën dhe shkencën e astronomisë. 

 

Aktualisht në Kosovë nuk egziston ndonjë Qendër e Specializuar ose ndonjë strukturë 

Kombëtare për një mobilizim të mirfilltë të kësaj fushe. Aktualisht Astronomia jepet si lëndë e 

mësimdhënies në Universitetin e Prishtinës në kuadër të Departamentit të Fizikës dhe në disa 

Gjimnaze për Shkenca natyrore.  

Bazuar në mungesën e një Strukture të mirfilltë Kombëtare, Asociacioni për Mbështetjen e 

Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës, në vitin 2018 ka themeluar 

Komisionin për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Koordinim Vendor, për të mbështetur 

zhvillimin e fushës së Astronomisë në sistemin e Arsimit në Kosovë, duke bashkuar të gjithë 

Shkencëtarët, Profesorët, Mësimdhënësit dhe Përfaqësuesit të Klubeve Amatore që merren me 

Astronomi. Ky Komision ka arritur të përgatis materiale për mësimdhënie, ka hartuar një 

strategji dhe ka vendosur si Agjendë me Prioritetin më të Lartë Ndërtimin e një Qendre 

Multifunksionale në të cilën do të përfshihet edhe Qendra Shkencore për Astronomi përmes një 

Observatoriumi dhe një Planetariumi të avancuar shkencor.  

 

Klubet amatore nga viti 2014 deri sot: 

o ACK - Astronomy Club of Kosova – Prishtinë (Klubi i Astronomëve Amatorë të Kosovës 2014)  
o SIRIUS - Fushë Kosovë 
o AstroFER Group - Ferizaj 
o AstroFEST – Prizren 
Këto klube janë pjesë e Komisionit të Asociacionit.  

 

 

 

 

 

 



Qendra për Astronomi do të jetë një qendër për ngritjen e vetëditjes publike dhe afirmimin e 

shkencës dhe astronomisë, e cila do të grumbullojë të gjitha kapacitetet dhe njerëzit që 

interesohen për astronomi; qendra do të synojë renovimin e këtij Observatoriumi, realizimin e 

trajnimeve dhe seminareve, si në nivelin vendor ashtu edhe atë ndërkombëtar, koordinimin e 

punëve të astronomisë amatore me shoqata tjera në funksion të popullarizimit dhe edukimit 

interaktiv, qendra do të synojë dhe do të jetë e hapur për bashkëpunime sektoriale. 

Duhet thekesuar se përmes punës së Komisionit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe 

Koordinim Vendor të Asociacionit është arritur që të përdoret ndikimi i Asociacionit karshi 

Agjencisë së Kosovës për Privatizim në atë mënyrë që tashmë Observatoriumi është marrë në 

shfrytëzim për nevojat e Klubit ACK dhe nevojat e këtij Komisioni.  

Me Vendim të Asociacionit, është vendosur që të investohet edhe në renovimin e 

Observatoriumit në Prishtinë dhe që të funksionalizohet dhe të shërbej si udhëlidhës në mes të 

Qendrës Multifunksionale dhe qytetarëve të cilët mund të vizitojnë edhe Observatoriumin në 

Prishtinë, nga ku mund të informohen edhe për vendndodhjen dhe aktivitetet e Qendrës 

Multifunksionale. 

Pamje nga Observatoriumi në Prishtinë:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qendra për Astronomi, do të jetë një partner i mirënjohur dhe i njohur në arenën 

ndërkombëtare të hulumtimit. Të gjitha fushat e hulumtimit do të jenë aktive, praktike; ekipet 

kërkimore ndërkombëtare do të prodhojnë rezultate shkencore me cilësi të lartë. Zhvillimi i 

qëndrueshëm i të gjitha fushave kërkimore do të sigurohet nga bashkëpunimet ndërkombëtare, 

burime të ndryshme financimi dhe trajnimi i gjeneratave të ardhshme të hulumtuesve. 

Deri në vitin 2023, Qendra për Astronomi do të ketë bashkëpunim aktiv ndërkombëtar dhe 

shkëmbim shkencor me institute dhe biznese të ndryshme kërkimore. Studiuesit nga kjo qendër 

do të publikojnë artikuj me cilësi të lartë dhe me ndikim dhe do të udhëheqin revista të 

specializuara. 

Anëtarët e qendrës do të marrin pjesë në specializime të rëndësishme dhe rrjetet e 

bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ngjarje shkencore në fushat e tyre. Çdo vit, ngjarjet 

shkencore ndërkombëtare (konferenca, seminare, shkolla verore) mund të zhvillohen në 

Kosovë, të udhëhequr nga shkencëtarët e Qendrës për astronomi. 

Njëra nga veprimtaritë e Qendrës për Astronomi do të jetë kërkimi dhe zhvillimi. Qendra do të 

zhvilloj kërkime themelore dhe të aplikuara në fushën e astronomisë, zbulimit të largët, 

shkencës hapsinore dhe teknologjisë; do të merr pjesë në mësimin universitar në këto fusha 

dhe në disiplinat përkatëse; do të siguroj konsultime dhe ekspertizë profesionale në hapsirat e 

lidhura me universin, duke këshilluar autoritetet publike, bizneset dhe shkollat e shkencës dhe 

zhvillimit të teknologjisë dhe do të edukojë publikun rreth astronomisë, shkencës hapësinore 

dhe zhvillimeve të teknologjisë si dhe do të ngrisë rolin e shkencëtarëve vendorë në punën 

shkencore globale. 

Në mënyrë që të përmirësohet cilësia e arsimit ne Kosovë, për herë të parë në institucionet 

arsimore në Kosovë është ndërmarrë një përpjekje gjithpërfshirëse e një planifikimi afatgjatë të 

shkencës së astronomisë dhe shkencave të lidhura me të, duke mbuluar të gjitha disiplinat 

astronomike dhe të gjitha komunitetet astronomike të Kosovës. 

Në vendet e zhvilluara dhe në Evropë, planet për astronomi bëhen me investime kolektive për 

instrumente dhe projekte shkencore të përbashkëta. Disa financime bëhen përmes programeve 

të Bashkimit Europian. Rasti i shteteve fqinje është i freskët në financimin e observatoriumeve 

astronomike dhe laboratoreve përcjellëse të shkencave të lidhura me astronominë. 

Këto duhet të jenë gjithpërfshirëse duke përfshirë jo vetëm kostot kapitale dhe operative, por 

edhe investimet parësore të nevojshme për simulimet numerike, eksperimentet laboratorike, 

teorinë dhe analizën e të dhënave si dhe lidhjet me disiplinat fqinje. Prandaj hartimi i një plani 

strategjik për astronomi në Kosovë është i nevojshëm. Në këtë dokument të punuar nga 

eskpertë të fushës së shkencës së astronomisë apo shkencave të përafërta do të gjeni më 

shumë detaje sa i përket kësaj strategjie dhe objektivave të saj. 



Në fillim të këtij procesi për planin strategjik për astronomi në Kosovë është zhvillimi i një 

vizioni shkencor të integruar brenda vizionit të përgjithshëm të kësaj strategjie, që do të 

pasohet nga përgatitja e proceseve tjera për zhvillimin e infrastrukturës që kërkojmë. Kështu do 

të arrihet të sigurohet planifikimi afatgjatë drejt arritjes përfundimtare për astronominë 

kosovare, e cila do të lidhej me shkencat tjera të cilat kanë infrastrukturë ekzistuese. 

Ky dokument përbën pjesërisht vizionin shkencor, të zhvilluar nga një grup punues me anëtarë 

ekspertë nga Universiteti publik i Prishtinës ”Hasan Prishtina”, ASHNA, profesorë të 

astronomisë dhe fizikës dhe nga komuniteti i astronomisë amatore si dhe mbështetës nga fusha 

tjera të lidhura me shkencat e afërta me astronominë. Disa propozime janë dorëzuar dhe kanë 

shërbyer si bazë për një diskutim të thellë dhe të gjatë në Komisionin për bashkëpunim 

ndërkombëtar dhe vendor në fushën e Astronomisë. Në aneks të këtij dokumenti janë listuar 

autorët që dhanë propozimet nga ky komision.  

Propozimet u pranuan nëpërmjet mjeteve elektronike. Verzioni final përmban Strategjinë për 

Qendrën për Astronomi në Kosovë me një hyrje të vizionit shkencor.  

Në secilën pjesë të Strategjisë përshkruhet situata aktuale, gjendja e shkencës, pajisjet aktuale 

dhe pajisjet për të ardhmen me të cilat finalizohet strategjia. Kapacitetet e pritshme të 

objekteve në ndërtim nuk detajohen në këtë dokument, por vetëm përmenden.  

Pastaj janë përmbledhur pyetjet kyçe të shkencës dhe teknika ose struktura e nevojshme për të 

bërë përparim substancial, e cila është identifikuar. Mjaft materiale themelore tashmë janë në 

dispozicion nga planet strategjike kombëtare, nga rastet e shkencës për objekte të veçanta të 

propozuara, nga dokumentet e ESA-s, ESO-s, NASA-s dhe nga strategjitë regjionale. 

Vizionit shkencor për gjendjen e astronomisë në Kosovë i paraprinë rëndësia për Qendrën për 

Astronomi dhe është përgatitur nga anëtarët e KA-së, nga komuniteti i astronomëve dhe nga 

ekspertët që punojnë në institucione të shkencave të lidhura me astronominë apo gjeofizikën, 

duke dorëzuar propozimet. Komunitetet janë përgjegjëse për përgatitjen shkencore të 

vizioneve. 

 Vizioni shkencor është përgatitur në një procedurë me dy hapa: 

 Një hyrje në kuadër të kësaj strategjie dhe 

 Një draft dokument është një aneks i Strategjisë (shih aneksin në fund të strategjisë). 

 Në përgjithësi Vizioni shkencor do të përfshijë përgjigjet në pyetjet: 

 A i kuptojmë ekstremet e universit dhe sa e rëndësishme është astronomia në lidhje me 
fushat interdisiplinore? 

 Si filloi Universi, rëndësia në edukim, në cilësi të arsimit në kontekstin e tanishëm të 
astronomisë në BE dhe më gjerë? 



 Si funksionon universi në shkallë të ndryshme kohore dhe hapësinore dhe cilat janë 
benefitet edukative, cilësia e arsimit dhe rëndësia me shkencat e afërta?  

 Çfarë është rëndësia e astronomisë në zhvillimin e qëndrueshëm në fazat para dhe pas 
integrimit të Kosovës në BE? 

 Sa mund të kyqemi në projektet e reja që BE rekomandon për zhvillim të qëndrueshëm? 

 -Çfarë është mundësia që energjia diellore të jetë 20% i standardit të energjisë së 
rekomanduar nga BE nga rritja e cilësisë në arsim dhe krijimi i vetëdijes së energjisë së 
pastërt? 

 -Si funksionojnë relacionet e astronomisë me shkencat e afërta, sidomos me ato të 
energjisë së ripërtëritshme? 

 Çfarë mësojmë për Universin nga rrezatimi energjetik dhe grimcat dhe sa mund të 
ndihmoj kjo në edukimin mbi qasjen e re ndaj energjisë dhe ambientit dhe zhvillimit të 
qëndrueshëm? 

 Kapitulli i fundit përmbledhë rekomandimet shkencore nga Vizioni shkencor dhe pajisjet 
për të ardhmen.  

 Në fund jepet Fjalori i shkurtesave me informacione për shumë nga objektet dhe 
akronimet e përdorura në të gjithë dokumentin dhe në shkencën e astronomisë dhe 
shkencave të afërta me astronominë. 

 

 

PSE ËSHTË E RËNDËSISHME ASTRONOMIA NË KONTEKSTIN E KOSOVËS?  

Astronomia në kontekstin e Kosovës ka rëndësi sepse ofron njohuri gjithnjë e më të mëdha për 

universin dhe ndihmon që të përcjellim të arriturat e shteteve të fuqishme, të cilat Kosovës i 

ndihmuan aq shumë, shtete këto ku një numër i konsiderueshëm i kosovarëve kanë kryer 

studimet nëpër qendrat më të mira. 

Përparimet teknologjike të kohëve të fundit për të cilat ne mund të falenderojmë astronominë 

janë: GPS, imazhimi në mjekësi dhe interneti wireless. 

Në përgjithësi, astronomia ka qenë një gurëthemel i përparimit teknologjik gjatë historisë, ka 

shumë për të kontribuar në të ardhmen dhe i ofron të gjithë njerëzve një ndjenjë themelore të 

vendit tonë në një gjithësi të paimagjinueshme të gjerë dhe në mënyrë të patejkalueshme dhe 

emocionale. 

Astronomia dhe fushat e ndërlidhura me të janë në ballë të shkencës dhe teknologjisë, duke i 

bërë pyetjet fundamentale që i përmendëm, si pyetje që mund të marrin përgjigjie racionalisht 

vetëm sipas metodologjisë së hulumtimit shkencor dhe duke e nxitur inovacionin. Në këtë 

frymë u ndërtua edhe Plani Strategjik i Unionit Ndërkombëtar Astronomik (IAU) për periudhën 

2010-2020, i cili është fokusuar në tre fusha kryesore: 



 -teknologjia dhe shkathtësitë, 

 -shkenca dhe kërkimi dhe 

 -kultura dhe shoqëria. 
Rinia e Kosovës i ka këto fokusime dhe viteve të fundit i ka prezentuar edhe nëpër botë, por 

ende nuk u është ofruar rasti shumë prej të rinjëve që të njëjtën ta bëjnë edhe në Kosovë. 

Hulumtimet optike në astronomi (blue skies research) rrallë kontribuojnë drejtëpërdrejtë dhe 

sjellin rezultate dhe të hyra të prekshme në një shkallë kohore të shkurtër, ndërsa hulumtimet 

me teknologjitë e reja mund të kenë një aplikim më të gjerë (meteorologjia satelitore, 

navigacioni, ambienti, hulumtimi i variacionit diellor në funksion të energjisë dhe ndryshimeve 

klimatike, etj) me të hyra të prekshme. 

Shembujt e mëposhtëm tregojnë se si studimi i astronomisë kontribuon në teknologji, në 

ekonomi dhe në shoqëri duke i shtyrë vazhdimisht instrumentet, proceset dhe programet 

kompjuterike që të jenë përtej aftësive tona aktuale. Zhvillimi shkencor dhe teknologjik në 

funksion të astronomisë, sidomos në optikë dhe elektronikë, me aplikacione të tilla si 

kompjuterët personalë, satelitët e komunikimit, telefonat mobil, sistemet e pozicionimit global, 

planetet diellore dhe imazhet skaner me rezonancë magnetike (MRI), sot është bërë thelbësor 

për jetën tonë të përditshme. 

Studimi i astronomisë lidhet me kapitalin e madh monetarë dhe me fitimet teknologjike, por në 

realitet aspekti më i rëndësishëm i astronomisë nuk është kapitali dhe teknologjia, por edhe 

mëtej mbetet revolucionarizimi i të menduarit tonë në një shkallë planetare. Në të kaluarën, 

astronomia është përdorur për të matë kohën; vitet, muajt, stinët, orët dhe për të lundruar 

nëper dete dhe oqeane. Si shkenca më e vjetër, astronomia është pjesë e historisë dhe rrënjëve 

të çdo kulture dhe sot kur astronomia zhvillohet nëpër kampe, parçe, rrugë e observatore të 

vogla, ajo më tepër pretendon të sjell një imazh të ri se sa të bëjë një hulumtim, por që rezultati 

final shkon në funksion të shoqërisë si në kulturën e saj, ashtu edhe në shërbim të 

hulumtimeve. 

Trendi i këtij zhvillimi i shoqëruar nga gjenerata e re e cila sot identifikohet me termin nga 

popkultura "gjenerata e akuariusit",përveç energjisë që tregon në këto aktivitete - në thelb 

synon një shoqëri akuariane ku energjia, ambienti, dashuria, njerëzia e arrijnë cakun mitik të 

synuar që nga mileniumet. Ky asociacion i astronomisë me vlerat e përmendura është forcë 

motorike e vet kësaj shkence që modeloi pyetjet fundamentale në çdo krijesë njerëzore që nga 

lindja e miteve. Matja dhe imazhimi i largësive në gjithësi, i shoqëruar me një teknologji të 

ndërtuar enkas për imazhim të objekteve të zbehta në gjithësi, më vonë filloi të përdoret në 

imazhim në mjekësi, ashtu siç u zbulua më parë heliumi në diell, para se të zbulohej në tokën 

tonë. Akuarianet apo agu i epokës se akuariusit duket se veprojnë si ”star gate” drejt 



kompleksitetit të hapësirës, duke e vënë Tokën në perspektivë dhe duke promovuar qytetarinë 

globale dhe krenarinë në planetin tonë. 

Studimet tregojnë se kontributet kryesore të astronomisë nuk janë vetëm aplikimet 

teknologjike dhe mjekësore (transferimi i teknologjisë), por një perspektivë unike që shtrihet 

përtej horizontit tonë dhe na ndihmon të zbulojmë madhështinë e Universit dhe vendin tonë 

brenda saj. Në një nivel më të ngutshëm, astronomia na ndihmon të studiojmë se si të zgjasim 

mbijetesën e specieve tona. Satelitët SENTINEL, ENVISAT, MTSG, etj të ESA-s, studiojnë 

ndikimin e mundshëm të Diellit në klimën e Tokës, motit hapësinorë dhe si do të ndikojë në 

motin aktual, vërshimet, nivelin e ujit etj. Studimi i diellit dhe yjeve të tjerë mund të na 

ndihmojë të kuptojmë këto procese në tërësinë e tyre. Përveç kësaj, hartimi i lëvizjes së të 

gjitha objekteve në Sistemin tonë Diellor na lejon të parashikojmë kërcënimet potenciale për 

planetin tonë nga asteroidet që i ofrohen tokës. Fenomene të shumta janë nëpër mite, por të 

regjistruara jane disa: ai në vitin 1908 në Siberi dhe ai i meteorit në Chelyabinsk të Rusisë në 

vitin 2013, si dhe rënja e kometës Shumejker-Levy në vitin 1993.  Kërcënimi potencial sot 

paralajmerohet edhe nëpër telefona të mençur në çdo kohë, ashtu që kërcënimi arrin nivelin e 

parashikuar të rrezikut apo paralajmërimit rutinor. 

Në një nivel personal, mësimi i astronomisë për rininë tonë është gjithashtu me vlerë të madhe. 

Në SHBA është vërtetuar se nxënësit që angazhohen në aktivitete arsimore astronomike në një 

shkollë fillore ose të mesme kanë më shumë gjasa të ndjekin karrierën në shkencë dhe 

teknologji dhe të mbajnë të rifreskuara zbulimet shkencore. Nga kjo përfiton jo vetëm fusha e 

astronomisë, por astronomia arrin në mes të disiplinave të tjera shkencore. Astronomia është 

një nga fushat e pakta shkencore që ndërvepron drejtpërdrejtë me shoqërinë, jo vetëm në 

tejkalimin e kufijve, por në mënyrë aktive bënë promovimin e bashkëpunimeve në mbarë 

botën. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ASTRONOMIA DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 

Astronomia është veçanërisht e përshtatshme për bashkëpunimin ndërkombëtar për shkak të 

nevojës për të pasur teleskopë në vende të ndryshme anembanë botës, për të parë të gjithë 

qiellin. Më e rëndësishmja është mënyra se si shkenca mund t'i sjellë kombet së bashku, duke 

inkurajuar bashkëpunimin dhe duke krijuar një rrjedhë të vazhdueshme, ndërsa hulumtuesit 

udhëtojnë nëpër botë për të punuar në mjedise ndërkombëtare. 

Në vitin 1920, Bashkimi Ndërkombëtar Astronomik u bë bashkimi i parë shkencor 

ndërkombëtar. Përveç nevojës për të parë qiellin nga pika të ndryshme në Tokë, ndërtimi i 

observatorëve astronomikë në tokë dhe në hapësirë është tepër i shtrenjët. Prandaj, shumica e 

observatorëve aktualë dhe të planifikuar janë në pronësi të disa kombeve. Të gjitha këto 

bashkëpunime deri tani kanë qenë paqësore dhe të suksesshme. Disa nga bashkëpunimet më 

të dukshme janë: 

●Observatori Evropian Jugor(ESO), i cili përfshin 14 vende evropiane dhe Brazilin dhe ndodhet 

në Kili. 

● Bashkëpunimet në observatorët më të mëdhenj si NASA/ESA, ESO, Hubble Space Telescope 

në SHBA dhe Evropë, Oservatorë të ndryshëm në shtete Europiane ose në botë etj. 

● Organizata ose shoqata të ndryshme nëpër botë si RASC, TSP, SLF etj. 

● Bashkëpunime me klube të astronomisë në vendet e rajonit dhe shkëmbimi i përvojave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Laboratori & Parku Meteorologjik 

Pjesë e Qendrës Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione do të jetë 

edhe Stacioni dhe Laboratori Meteorologjik ku mund të vëzhgohet në kohë reale moti dhe të 

bëhen analiza lidhur me motin. Kjo Qendër do të ketë pajisjet më të avancuara për 

Meteorologji, siç janë radaret dhe antenat përkatëse dhe aparaturat për matjen e lagështisë, 

ndotjes së ajrit, etj. Ky Laborator do të shfrytëzohet nga Shkenctarët dhe eskpertët si dhe nga 

Profesorët dhe Mësimdhënësit për mundësimin e praktikës për nxënësit dhe studentët e tyre.  

Kjo Qendër do të ofrojë shërbime të avancuara për Institucionet përkatëse, për Observatorin, 

për Mediat dhe palët e interesuara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STACIONI METEOROLOGJIK SI PJESË E OBSERVATORIUMIT 

Stacioni meteorologjik aneks i observatoriumit të Qendrës për Astronomi ose Observatorit të 

Prishtinës, është shërbim ndihmës i tërë projektit të Qendrës për Astronomi, sepse shërbimi 

meteorologjik përmes këtij aneksi i ofron shërbime në kohë reale të gjendjes së motit, 

vëzhguesve në çdo moment të vëzhgimit apo paraprakisht përmes parashikimit të motit dhe 

kryesisht përmes parashikimit të reve dhe mjegullёs. 

Meteorologjia ka të bëjë me atmosferën (sidomos me atmosferën e tokës) dhe astronomia ka 

të bëjë me trupat dhe fenomenet përtej atmosferës (yjet, planetet, sistemi diellor, galaktikat 

dhe fenomenet si: era diellore, stuhitë gjeomagnetike, goditjet nga asteroidet, trupat e vegjël 

që rrotullohen rreth tokës së bashku me satelitët të cilëve iu kalon mandati i operacioneve 

hulumtuese, etj). 

Astronomia dhe Meteorologjia së bashku duke përdorur matematikë shumë komplekse dhe 

mjete për të shpjeguar më shumë natyrën komplekse dhe të çuditshme zakonisht janë të 

integruara nëpër observatoriume apo qendra astronomike në të gjitha shtetet. 



Meteorologjia është në thelb studimi i sjelljes së atmosferës tonë dhe astronomia është studimi 

i çdo gjëje jashtë atmosferës tonë me një lidhje direkte dhe ndikim në distancë. Atmosfera e 

tokës është e varur nga buxheti energjetik i diellit, kështu që të kuptuarit e atmosferës kërkon 

edhe kuptimin e astrofizikës së diellit. Por, në anën tjetër poashtu është e vështirë të kuptosh 

diellin pa i kuptuar yjet e tjera e sidomos të klasës së diellit për të krahasuar diellin dhe 

astrofizikën diell-yje dhe kjo është ajo që na jep astronomia dhe dega e saj astrofizika. Prandaj 

Qendra për Astronomi e Kosovës duhet të ndjekë skemën e orgazizimit që lidhet me 

Universitete, Universitetin e Prishtinës ”Hasan Prishtina” dhe Institutet tjera në Kosovë sikurse 

që janë IHM dhe ASHNA si dhe bashkëpunimin e ngushtë për të arritur qëllimet e përmendura 

më lartë. 

Kur është fjala për diellin, duhet teksuar se dielli kryesisht emeton rrezatim për ta mbajtur ajrin 

të ngrohtë dhe të gaztë, por herë pas here edhe hedhë ngarkesat e grimcave të ngarkuara në 

rrugën tonë dhe kjo ka një efekt të vogël në motin tonë konvencional por ka efekt të madh në 

motin hapsinor, mot hapsinor i cili do të studiohet përmes teleskopëve diellor në Qendrën për 

Astronomi të Kosovës. 

Ka edhe disa efekte të hyrjes konstante të pluhurit dhe shkëmbinjve të vegjël, përveq 

meteorëve të rastësishëm që i shtojnë pluhurin në ajër, por me përjashtim të shkëmbinjve të 

mëdhenjë të rastit, këto kanë efekte të vogla. Për këto efekte Qendra për Astronomi e Kosovës 

informon përmes rrjetit të bashkëpunimit ndërkombëtar, përmes raporteve zyrtare të ESA-s, 

NASA-s, NOAA-s, etj. 

 Vrojtimet optike natën me teleskop dhe ditën në kanale të ndryshme të teleskopëve solarё 

varen nga moti. Natën vëzhgimet janё të ndryshme nga vrojtimet ditën. Kur vrojtohet, për 

planifikim të vrojtimeve astronomike duhet të njohim klimën lokale apo mikroklimën dhe të 

kemi parashikim sa më të saktë të motit, sepse parashikimi i saktë ndihmon në shmangjen e 

vrojtimeve dhe projekteve të caktuara hulumtuese. 

Sidomos parashikimi i reve dhe mjegullave malore të vjeshtës dhe dimrit është i rëndësishëm 

pasiqë retë dhe mjegulla mund të jenë të theksuara në lartësitë tona deri në 1000 metra lartësi 

mbidetare.  

 

PËRSHKRIMI I STACIONIT METEOROLOGJIK 
 

Stacioni Meteorologjik si pjesë e Qendrës për Astronomi të Kosovës ofron të dhënat themelore 

meteorologjike në kohë reale kur është operativ stafi i vrojtimeve astronomike ose kur bëhet 

inçizimi automatik i qiellit me kamera teleskopike ose imazhimi i qiellit. Stacioni funksionon dhe 

ruan të gjitha elementet meteorologjike në sekuenca kohore të konfiguruara paraprakisht, 



pavarësisht nëse operohet me teleskop nga distanca e shtëpisë së vezhguesit (ose nga ndonjë 

zyrë jashtë observatoriumit). 

Më poshtë janë dhënë grupet e detyrave që Stacioni Mjedisor i Silitak Sentinel mund të arrijë: 

 matë mbulesën e reve (në përqindje (%) ose në njësinë oktas (1/8)), 

 matë dhe detekton reshjet e shiut dhe reshjet e borës apo të reshurat tjera të parapara 

me Synop Kod, 

 matë shpejtësinë dhe drejtimin e erës, 

 matë temperaturën e ambientit dhe pikën e vesës, 

 matë nivelet e lagështisë relative dhe absolute, 

 matë shkëlqimin e qiellit dhe parametrat tjerë fotometrik, 

 matë dhe regjistron të gjitha të dhënat e mësipërme në memorien e brendshme 

kompjuterike. 

Komponentet kryesore të sistemit përfshijnë garniturën me senzorët e erës që vendosen jashtë, 

pranë observatorit. Sistemi funksionon nga furnizimi me energji dhe lidhet me serverin ku janë 

të lidhura edhe pajisjet tjera softverike të teleskopëve. Sistemi alarmon zyrat vrojtuese dhe 

aktivizon kupolën rrotulluese sa herë që parametrat e motit bien në konditat e përshtatshme 

meteorologjike. 

Programi në displej paraqet të gjitha të dhënat nga senzorë të ndryshëm dhe konstrukton ato 

në një grafik që mund të transferohen automatikisht në faqen zyrtare të QAK. Është e mundur 

për të eksportuar të dhënat në formate të ndryshme nëse paraqitet nevoja të importohen të 

dhënat në programe të tjera softuerike. Tekstet dhe skedarët e të dhënave binare krijohen 

vazhdimisht. 

Në programin e stacionit meteorologjik mund të vendosen gjithashtu edhe operacionet tjera si: 

 niveli maksimal i hapjes së observatorit, 

 nivelet minimale të mbylljes së observatorit, 

 sekuenca kohore e regjistrimit të elementeve meteorologjike (deri në dy muaj pa lidhje me 

PC). 

 lidhjet FTP (file transfer protocol) për të transferuar automatikisht grafiqet në web faqen e 

QAK. 

Sistemi më i preferuar i vrojtimit (observimit) meteorologjik është sistemi AWOS (Automated 

Weather Observation System) me një specifikim më të detajuar se përshkrimi i përgjithësuar në 

paragrafet e mëparshme. Më poshtë është dhënë specifikimi i sistemit AWOS: 

Stacionet e automatizuara të motit të aeroportit (Automated airport weather stations) janë një 

sistem i senzorëve të automatizuar të cilët janë të dizajnuar për t'i shërbyer nevojave të 

vrojtimit (observimit) në aviacion dhe meteorologjisë, për operime të sigurta dhe efikase në 

aviacion, për parashikimin e motit dhe klimatologjinë. 

Stacionet e automatizuara të motit të aeroportit janë bërë gjithnjë e më shumë të përhapura në 

mbarë botën për shkak të efikasitetit të tyre dhe për shkak të kostos. 



Sistemet AWOS shpërndajnë të dhënat e motit në mënyra të ndryshme: 

 është opcionale (por mjaftë shpesh realizohet), që mesazhet AWOS të transmetohen në 

shpërndarjen vendore nëpërmjet kompjuterit, 

 këto mesazhe aktualisht janë në format të ndryshëm, 

 konfigurimet e mëposhtme AWOS janë përcaktuar më poshtë në aspektin e parametrave që 

ato matin: 

 shtypja barometrike dhe vendosja e altimetrit (në inç të merkurit). 

 shpejtësia e erës dhe era e furishme (në nyje), drejtimi i erës (nga i cili fryn era) dhe drejtimi 

i ndryshueshëm i erës (në shkallët e busullës), temperatura dhe pika e vesës (në shkallë 

celsius), vendosja e altimetrit, 

 dukshmëria dhe dukshmëria e ndryshueshme, 

 gjendja e qiellit, lartësia e tavanit të reve (në feet) dhe akumulimi i reshjeve të lëngëta (në 

inç), 

 lloji i reshjeve (shi, borë dhe nganjëherë shi i imët) identifikimi, 

 detektimi i stuhive (nëpërmjet një detektori të rrufeve nga retë në tokë), 

 identifikimi i llojit të reshjeve dhe detektimi i stuhive, 

 detektimi i shiut të ngrirë nëpërmjet një senzori të shiut të ngrirë. 

Sensorë tjerë manual mund të jenë të bashkëngjitur në sistemet AWOS, por të dhënat e motit 

që rrjedhin nga ata senzorë duhet të identifikohen qartë si këshillues për vrojtuesit gjatë 

vëzhgimeve astronomike dhe jo për transmetim në formatet e parapara nga Organizata 

Botërore e Meteorologjisë (WMO). 

 

Parametrat që lidhen me rrezatimin diellor mund të jenë anekse në AWOS por edhe të 

garniturave tjera meqenëse lidhen direkt me rrezatimin e diellit dhe fotometrinë dhe llojet e 

tyre varen nga programi hulumtues dhe observues ku marrin pjesë vëzhguesit në seksionin e 

studimit të diellit me teleskopat solarë. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Sallat e Trajnimeve dhe Konferencave 

 

Salla e konferencës shërben për mbajten e seminareve, prezentimin e punimeve shkencore, orë 

letrare , ekspozita të ndryshme të artistëve etj. Salla do të jetë rreth 250m2 dhe do të ketë 

mure të lëvizshëm, duke mundësuar ndarjen e sallës në disa salla, sipas nevojës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Në varësi të qëllimit të takimit, dhomat e konferencave mund të vendosen në stile të 

ndryshme. Ndonjëherë mobiljet madje mund të zhvendosen lehtësisht përpara një takimi për 

të përshtatur nevojat e veçanta të secilit takim. Stilet e përdorura zakonisht përfshijnë: 

 Stili i auditorit 

 Stili i Holliv Sheshit 

 Klasë (secili pjesëmarrës ka hapësirën e vogël të tavolinës). 

 Kinema (si klasë por pa një tavolinë) 

 Stili i konferencës 

Një sallë e konferencës përmban tabelën  për prezentime, lloptop, projektorin  dhe sistemin e 

zërimit. 

 

 

 

X. Bibloteka 

Një biblotekë si kjo siguron përdoruesve qasje në informata në shumë fusha. Bibloteka 

përmbanë një numër të konsideruar të librave me përmbajtje shkencore në lëmin e fizikës, 

gjeografisë, astronomis, kimisë, teknologjisë dhe inovacionit, enciklopedi, metrologji, revista 

shkencore të cilat shërbejnë për qendrën multifunksionale. 

 

 

 



XI. Punëtorinë për Realizimin e Ideve Shkencore dhe Inovative 

Qendra do të ketë një Punëtori të avancuar për realizimin ideve shkencore dhe inovative. Kjo 

Punëtori do të ketë pajisje të punës për punimin e konstruksioneve të Metalit, Drurit, Plastikës 

dhe Elektros. Në këtë përfshihen edhe aparaturat e Saldimit, për prerjen e konstrukcioneve të 

metalit dhe të drurit, mjete për punë me pajisje elektronike etj.  

Qëllimi i kësaj Punëtorie është që të shërbejë si Qendër për Qytetarët të cilët kanë ide 

shkencore ose ide inovative por nuk kanë ndonjë puntori se ku mund të realizojnë idenë e tyre. 

Qendra do të sigurojë falas materialet e nevojshme për realizimin e këtyre ideve dhe ekspertët 

në Qendër do t’i asistojnë qytetarëve me ekspertizën e tyre profesionale për realizimin e këtyre 

ideve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menaxhimi 

AMAAP 

Administrata Financat 

Zhvillimet Shkencore 

(Laboratorët, 
Observatoriumi etj.) 

Monitorimi 

MASHT 

XII. Procedurat / Fushëveprimi i punës 
 

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së 
Kosovës do ta ndërtojë Qendrën Multifunksionale në bashkëfinancim me Ministrinë e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe me Donator të tjerë.  

Marrëveshja që do të nënshkruhet në mes të Ministrisë së Arsimit dhe Asociacionit të 
Arsimit, do të parasheh bashkëfinancimin e fazës së parë të Projektit për ndërtimin e 
Qendrës, ku Asociacioni do të marrë përsipër të financojë 51% të vlerës totale të fazës 
së parë, ndërsa Ministria e Arsimit do të financojë 49% të vlerës totale të fazës së parë 
si dhe do të marrë përsipër edhe ndarjen e një buxheti vjetor për shpenzimet 
operative të Qendrës dhe të punësuarit në Qendër.  

Ministria e Arsimit do të zotohet të kontribojë edhe në financimin e fazës së dytë të 
Projektit, ndërsa Donatorët do të financojnë pjesën e mbetur të fazës së dytë dhe 
blerjen e pajisjeve, etj. 

Qendra do të menaxhohet në tërësi në mënyrë të përhershme nga Asociacioni, mirëpo 
Objekti do të kalon në pronësi të Ministrisë së Arsimit dhe do të mbikqyret nga 
Ministria e Arsimit.  Kompetencat e mbikqyerjes nga ana e Ministrisë, do të 
përcaktohen në marrëveshjen e mirëkuptimit.  
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Faza e Parë

Përgaditja e Projektit / Studimi para 

fizibilitetit Finalizuar

Nenshkrimi i Marreveshjes me MASHT Ne Proces

Studimi Final I Fizibilitetit per Lokacionin

Kryerja e Procedurave për Token me 

Komunen

Perzgjedhja e pajisjeve të nevojshme 

shkencore

Finalizimi I Projektit të Ndërtimit

Përgaditja e Ndertimit

Filimi I Ndertimit

Faza e Dytë

Nenshkrimi I Marreveshjeve me Donator

Blerja e Pajisjeve Shkencore

Vendosja e Pajisjeve në Qendër

Faza e Katertë

Përcaktimi I Ekspertëve dhe Stafit

Trajnimet

Përgaditjet Finale Administrative dhe 

Organizative

Hapja Zyrtare

20222021
Hapat / Veprimet Pergjegjës Status

2019 2020

XIII. Plani Dinamik 
Ne Bazë të planit dinamik parashihet që si fazë e parë të Përgaditet Projekti, Studimi i 
parafizibilitetit dhe Strategjia, të gjitha këto tashmë janë kryer.  Ndërsa si fazë e radhës 
parashihet nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit me Ministrinë e Arsimit për 
Bashkëfinancim dhe pastaj do të fillohet të bëhet studimi final i fizibilitetit, do të 
angazhohet kompania për hartimin e planit të ndërtimit, do të kryehen procedurat te 
Kuvendi Komunal përkatës për marrjen e pronës nën shfrytëzim, do të bëhet 
përgaditja e ndërtimit, do të fillohet ndërtimi, do të përzgjedhen pajisjet shkencore që 
do të vendosen në Qendër, do të bëhet përzgjedhja e shkencëtarëve, stafit dhe 
trajnimi i tyre gjer te faza e hapjes zyrtare të Qendrës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Buxheti 
Buxheti i Qendrës bazohet në disa faza, ku faza e parë ka të bëjë me financimin e 
studimit të fizibilitetit, përgaditjen e planit ndërtimor nga ana e arkitektëve dhe 
inxhinierëve dhe ndërtimin e vrazhdë të Qendrës. Ndërsa faza e dytë ka të bëjë me 
renovimin e brendshëm të Qendrës, blerjen e pajisjeve shkencore dhe instalimin e 
tyre. Faza e tretë ka të bëjë me përcaktimin e ekspertëve, shkencëtarëve, trajnimin e 
stafit dhe punët finale para hapjes zyrtare.  
 

 

Vlera Totale e Fazës së parë 1,100.000€  

Vlera Totale e Fazës së dytë 4,000.000€  

Vlera Totale e Fazës së tretë 350.000€  

Vlera Totale e Projektit = 5.450.000€  

 

Lloji i Shpenzimit Total ne Muaj Total në Vit 

Shpenzimet Elektrike 500€ 6.000€ 

Shpenzimet Materiale Shkencore 3.000€ 36.000€ 

Shpenzimet e Hotelit/Restaurantit 2.000€ 24.000€ 

Pagat për 10 të punësuar 7.000€ 72.000€ 

Shpenzimet Komunale & Interneti 200€ 2.400€ 

Reparatura & Mirëmbajtje 1.000€ 12.000€ 

Udhëtime Shkencore jashtëvendit  15.000€ 

Licenca dhe të ngjajshme  1.500€ 

Materiale për zyrë 150€ 1.800€ 

Transporti  etj. 200€ 2.400€ 

Buxhet për Zhvillime Shkencore 5.000€ 60.000€ 

Shpenzime tjera të pa parashikuara  20.000€ 
 

 

Shpenzimet bazohen për pritshmëritë për vitin e parë. 

 

Faza Financimi MASHT Financimi AMAAP AMAAP+Donatorët 
Faza e parë 2019 539.000€ 49% 561.000€ 51%  
Faza e dytë 2020  600.000€ 20%  3.500.000€ 70% 
Faza e tretë 2021  50.000€ 250.000€ 

TOTAL 
21.092€ ne muaj 
mesaterisht 

253.000€ ne vit 



XV. Produket dhe Shërbimet 

Qendra Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione do të ofrojë produkte 

dhe Shërbime ku përmes tyre do të krijohen të hyra. Qendra do të kërkoj një tarifë simbolike 

për vizitorë dhe do të shërbej vizitorëve përmes Restaurantit, Dyqanit me suvenire, dhe 

trajnime që do t’i organizojë si qendër.  

Të gjitha çmimet do të jenë simbolike dhe janë paraparë vetëm për mbulimin e shpenzimeve 

operative dhe janë caktuar në atë mënyrë që të jenë nën çmimet mesatare të tregut të 

përgjithshëm. 

Produkti/Shërbimi Vlera 
Hyrja për Vizitorë 1€ për person 
Ushqim & Pije në Restaurant  1-10€ varësisht nga ushqimi dhe 

pija 
Produkte nga Dyqani 1-500€ varësisht nga Produkti 

Hoteli për Turistë të huaj 15€ Nata 

Lëshimi i Sallës së Konferencave me 
qera 

30€ dita për sallë 

Organizimi i Seminareve 
Ndërkombëtare Shkencore 

5€ për pjesëmarrës 

Shfrytëzimi i Laboratorëve për 
shoqata dhe klubeve të pavarura 
për nevoja të tyre 

3€ për çdo ditë  

Shërbime Shkencore sipas kërkesës  
Të hyra nga patentimet dhe shitja e 
tyre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Analiza e Tregut: 

Në Kosovë dhe në Rajon madje në tërë Evropën nuk egziston asnjë Qendër e cila posedon të 

gjitha këto Laboratore, Observatoriumin, Teatrin Digjital, Sallat e Konferencës, Hapësirat të 

Atraksioneve Shkencorë për vizitorë etj.  Në Itali dhe në Estoni egziston diçka e ngjajshme sa i 

përket planetariumit dhe hapësirat për atraksione shkencore për vizitorë, mirëpo këto Qendra 

nuk posedojnë Laboratorët Shkencore, Punëtorinë, Observatoriumin, Sallat e Konferencës, 

Hotelin, etj.  

Duke pasur parasysh se çdo ditë në Hotelet e Prishtinës mbahen mesatarisht 15 Konferenca të 

ndryshme dhe evente siç janë seminare, trajnime etj. Ndërsa në tërë Kosovën, mbahen 

mesatarisht rreth 50 Konferenca, Seminare, Trajnime, Mbledhje, Prezantime etj. Në hotelet të 

ndryshme. Të gjitha këto mund të mbaheshin edhe në Sallat e Konferencave në Qendrën 

Shkencore, ngase ofron një Ambient të përshtatshëm dhe ndodhet në periferi që e bënë edhe 

më të përshtatshëm.  

Shumë qytetarë dëshirojnë të përjetojnë diçka më ndryshe se sa aktivitetet që ofrojnë qendrat 

tregtare etj. Qendra Shkencore do të tërheq shumë qytetarë, ngase në Qendrën shkencore 

qytetarët mund të përjetojnë momente të mrekullueshme dhe të shohin gjërat që nuk mund t’i 

shohin askund tjetër dhe të përjetojnë shkencën në mënyrë të drejtpërdrejt përmes lojrave 

shkencore dhe hapësirat të atraksionit shkencor.  

Numri i vizitorëve në vitin e parë pritet të jetë rreth 60-70.000 vizitorë, mirëpo ky numër pritet 

të dyfishohet në vitin e dytë dhe të trefishohet në vitin e tretë që do të jetë rreth 250.000 

vizitor në vit. Qendra do të lidh bashkëpunime rajonale dhe do të promovohet në shtete 

tjera, e kjo do të ndikojë edhe në rritjen e numrit të turistëve në Kosovë dhe në këtë Qendër.  

Në bazë të analizës së tregut presim këto të hyra për vitin e parë:  

Produkti/Shërbimi Numri i Vizitorëve Çmimi për sasi Total në muaj 

Të hyrat nga Vizitorë, Çmimi i 
hyrjes 

5000 në muaj 1€ 5.000€ 

Transporti përmes Autobusit të 
Qendrës 

2000 në muaj 1€ 2.000€ 

Të hyrat nga Restauranti 2000 në muaj 1€-5€ rreth 3000€ 

Të hyrat nga Dyqani i Suvenirëve 3000 në muaj 1-500€ rreth 5000€ 

Të hyrat nga Hoteli (vetëm për 
turistët e huaj) 

20 në muaj 15€ 1000€ 

Të hyrat nga Sallat e Konferencave 10 organizata 30€ në ditë 500€ 

Të hyrat tjera   500€ 

Total Rreth 17.000€ në muaj 

 



XVII. Kthimi i investimit dhe të hyrat e planifikuara 

Qendra Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione do të krijojë të hyra 

nga tarifat simbolike për vizitorë, restauranti, hoteli, transporti, lëshimi i sallave me qera etj. 

Bazuar në pritshmëritë dhe analizimin e tregut, është krijuar një plan i parashikimit financiar 

për 12 vite të ardhshme. Sipas parashikimeve financiare, qendra pas 2 viteve do të krijonte të 

hyra të mjaftueshme për të siguruar një qëndrueshmëri financiare të funksionimit.  

Viti 0 - Faza e Ndërtimit 

Përshkrimi Shuma 

Investimi nga Asociacioni, Ministria & Donatorët 5,450,000€ 

Shpenzime për 12 muaj 0 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ ) 0 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat, 

0 

Subvencion nga MASHT 0 

Të hyrat total 0 

Likuiditetit për vitin 0 -5,450,000€ 

 

Viti 1  

Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -253.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  90.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

144.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  30.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 111.000 € 

Likuiditeti vjen nga viti 0 0€ 

Likuiditeti për vitin 1 111.000 € 

 

 

 

 

 

 



Viti 2 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -300.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  150.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

200.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  100.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 550.000 € 

Likuiditeti vjen nga viti 1 111.000€ 

Likuiditeti për vitin 2 361.000 € 

 

Viti 3 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -350.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  230.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

250.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  150.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 730.000 € 

Likuiditeti vjen nga viti 2 361.000 € 

Likuiditeti për vitin 3 1,091.000 € 

 

Viti 4  
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -600.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  300.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

300.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  200.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 900.000 € 

Likuiditeti vjen nga viti 3 361.000 € 

Likuiditeti për vitin 4 1,391.000 € 

 
 
 
 



Viti 5 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -650.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  350.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

350.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  250.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 1,050.000 € 

Likuiditeti vjen nga viti 4 1,391.000 € 

Likuiditeti për vitin 5  1,791.000 € 

 

Viti 6 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -800.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  450.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

400.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë etj.  250.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 1,200.000€ 

Likuiditeti vjen nga viti 5 1,791.000 € 

Likuiditeti për vitin 6 2,191.000 € 

 

Viti 7 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -900.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  500.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

550.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  300.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 1,450.000 € 

Likuiditeti vjen nga viti 6 2,191.000 € 

Likuiditeti për vitin 7 2,741.000 € 

 
 
 
 



Viti 8 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -1.000.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  500.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

650.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  350.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 1,600.000 € 

Likuiditeti vjen nga viti 7 2,741.000 € 

Likuiditeti për vitin 8 3,341.000 € 

 

 

Viti 9 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -1.100.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  530.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

700.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  400.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 1,730.00€ 

Likuiditeti vjen nga viti 8 3,341.000 € 

Likuiditeti për vitin 9  3,971.000 € 

 

Viti 10 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -1.100.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  530.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

700.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  400.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 1,730.00€ 

Likuiditeti vjen nga viti 8 3,341.000 € 

Likuiditeti për vitin 10  3,971.000 € 

 

 



Viti 11 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -1.300.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  550.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

750.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  400.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total **  1,800.000€ 

Likuiditeti vjen nga viti 10 3,971.000€ 

Likuiditeti për vitin 11 4,471.000 € 

 

 

 

Viti 12 
Përshkrimi Shuma 

Shpenzime për 12 muaj -1.350.000 € 

Të hyrat nga vizitorët (Tarifa e Hyrjes 1€ )  650.000 € 

Të hyrat nga Restauranti, Dyqani, Hoteli, Transporti, 
Sallat,  

800.000 € 

Donacione nga vizitorë, biznese, donatorë, etj.  460.000€ 

Subvencion nga MASHT 100.000€ 

Të hyrat total ** 2,010.000€ 

Likuiditeti vjen nga viti 10 4,471.000 € 

Likuiditeti për vitin 11  5,131.000 € 

 

 

*)  Shpenzimet e personelit, energjisë elektrike, materialet, restaurantit, hotelit, 
servisimit/mirëmbajtjes, investimeve, etj,  mund të ndryshojnë brenda viteve. 

***) Likuiditetit nga viti i kaluar mund të ndryshojnë për shkak të investimeve të 
reja të mundshme dhe kostove. 

 

 

 

 



 

XVIII. Vlerësimi 
 

Nga vlerësimi i Projektit dhe Parashikimeve, konstatohet se  Ndërtimi i një Qendre 
Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione do të kontribon në zhvillimin e 
shkencës në Kosovë si dhe në rajon, Evropë dhe në nivel botëror. Qendra do të sjellë në Kosovë 
shkencëtarë botëror dhe nga ana tjetër do të afrojë shkencëtarët kosovarë me botën përmes 
Bashkëpunimit të Qendrës në Kosovë dhe Qendrave Shkencore në Evropë dhe në Botë. Një 
qendër e tillë do të shërbejë në mënyrë efektive për ngritjen e cilësisë së arsimit, përmes 
ofrimit të praktikës për studentët dhe nxënësit por edhe për të gjithë qytetarët të cilët mund ta 
vizitojnë qendrën dhe mund të mësojnë shumë rreth shkencës.  

Duke vlerësuar edhe aspektin operativë bazuar në parashikimet financiare, konstatohet së 
Qendra do të jetë e qëndrueshme nga ana e krijmit të të hyrave financiare dhe mbulimin e 
shpenzimeve operative, madje siç tregojnë parashikimet financiare, qendra do të ketë edhe 
likuiditet financiar, ku kapital mund të përdorët për zgjerimin e investimeve në këtë qendër 
përmes blerjës së pajisjeve të reja dhe të avancuara shkencore ose zgjerimit të ndërtimit dhe 
përmes investimeve në idetë shkencore dhe vizita studimore apo përmes realizimit të më 
shumë projekteve të bashkëpunimit në nivel ndërkombëtar.   

 

 

XIX. Përkrahjet / Mbështetësit 

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës, 

gëzon përkrahje nga Qendra të ndryshme shkencore ku ndër partnerët mund të konsiderohen 

Asociacionet Evropiane ku Asociacioni është anëtarë, si dhe Universitetet dhe Laboratorët 

Evropiane, ku Asociacioni ka bashkëpunime të shkëlqyeshme me Universitetin Teknik të 

Mynhenit në Gjermani (LMU) dhe Departmentin e tyre për vulganogji dhe gjeologji, si dhe me 

Institutin Leibniz në Gjermani, i cili është i specializuar për Fizikë etj. Njëherit, Asociacioni ka 

bashkëpunim edhe me DLR-in Gjerman (Agjencia Gjermane për Hapësirën ajrore dhe 

Hapësinore ./ Ngjajshëm si NASA) të bashkëpunimit. Asociacioni ka dërguar në laboratore të 

ndryshme në Gjermani e gjetiu,  zyrtar të institucioneve kosovare për shkëmbim të përvojave 

profesionale.  

Ndër partnerët vendor të Asociacionit, është edhe Ministria e Arsimit, Universiteti i Prishtinës, 

Universiteti i Mitrovicës, Agjencia e Shërbimit të Navigacionit Ajror etj. Në Komisionet e 

Asociacionit, janë të përfaqësuar ekspertë, profesor, mësimdhënës, shkollat, universitetet, 

institucionet, organizatat dhe klubet e astronomisë dhe shkencës, të cilët mbështesin ndërtimin 

e kësaj qendre shkencore dhe do të jenë të përfshirë në shfrytëzimin e kësaj Qendre.  

 



ASOCIACIONI 

MASHT Institucionet 
Qendrat 

Shkencore 
Evropiane 

Rreziqet 
-   Byrokracitë në institucionet 

-  Moti i pa përshtatshëm për kohet kur bëhen 
eksperimentimet  

- Ndertimi eventual ilegal në afërsi të qendres nga ana e 
qytetarëve 

- Problemet me rrjetin elektrik dhe furnizimin me uji 

 

Dobesitë 
-  Nevoja për trajnime shtesë për teknologjinë e 
avancuar 

-  Mungesa e shkenctarëve të mjaftueshme 

-  Në mungesë të infrastrukturës shkencore të deri 
tanishme, kjo bën që të nevojitet një angazhim më i 
gjerë deri të filimi i rregullt i punës shkencore  

- Mungesa e Literaturës 

 

Mundesitë 
- Avancimi i Shkencës në Kosovë 

- Ngritja e cilësisë se Arsimit në Kosovë përmes praktikes 
në Qendër shkencore 

- Zbulime të reja shkencore që përmirësojnë jetën e 
përditshme të njërëzimit dhe sidomos qytetarëve në 
Kosovë 

- Bashkëpunimet Ndërkombëtare me Qendra Shkencore, 
Shkembimi i ekspertëve dhe vizitave studimore 

- Rritja e Turismit në Kosovë përmes delegacioneve 
shkencore, të interesuarit për këto fusha,studentëve të 
huaj 

- Rritja e vetëdijes së përgjithshme për shkencë përmes 
vizitave që do ti bëjnë qytetarët në këtë qendër 

Fuqitë 
-Interesimi i Lartë për Shkencë, Astronomi, Inovacione etj. 

- Bashkëpunimi i mirë me partnerët & Qendrat Shkencore 
Ndërkombëtar 

- Struktura egzistuese brenda Asociacionit përmes 
komisioneve të saj 

- Gatishmeria për të Investuar në Shkencë Arsim nga 
Qeveria dhe Donatorë 

-    Mundësia për Qëndrueshmëri Financiare përmes të 
hyrave të Qendres 

 

 

 

 

 

 

 

XX. SWOT Analiza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI. Hapat e radhës 
 

Hapat që do të ndërmeren janë:  

 Nënshkrimi i Marrëveshjes me Ministrinë e Arsimit gjatë muajit Nentor 2019 

 Finalizimi i Projektit Ndërtimor deri në Janar 2020 

 Përcaktimi i Lokacionit final 

 Kryerja e Procedurave për lejën ndërtimore dhe marrjen në shfrytëzim përmes Kuvendit 
Komunal 

 Filimi i fazës së parë 

 Negocimi me donatorë për fazën e dytë 

 Realizimi i fazës së dytë 



Të Bashkangjitur 

Të bashkangjitur mund të gjeni Draft planin e Ndërtimit dmth të Projektit Ideor të Ndërtimit të 

hartuar nga Arkitektët.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PËRFUNDIM 

 

FJALOR I TERMAVE DHE I AKRONIMEVE: 

       ASOCIACIONI – Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së 

Kosovës 

AWOS. Llojet e sistemit të stacioneve të motit të automatizuar që kanë dallime të rëndësishme. Këto 

përfshijnë Sistemin e Vëzhgimit të Motit (AWOS) dhe Sistemin e Vëzhgimit Automatik të Sipërfaqes 

(ASOS). 

ASHNA. AGJENSIA E SHËRBIMEVE TË  NAVIGACIONIT AJROR. 

Buxheti i rrezatimit. Të gjitha inputet dhe outputet e energjisë radiative në lidhje me një sistem, si Toka 

ose planetet tjera. 

Dioksidi i sulfurit (SO2). Një përzierje e përbërë nga një sulfur dhe dy molekula të oksigjenit. Dioksidi i 

sulfurit i emetuar në atmosferë përmes proceseve natyrore dhe antropogjene ndryshohet në një seri 

komplekse të reaksioneve kimike në atmosferë ndaj aerosoleve të sulfatit. Këto aerosole rezultojnë në 

forcimin negativ të rrezatimit (dmth duke u përpjekur të freskojnë sipërfaqen e Tokës). 

Darmstadt. Qendra Evropiane e Operacioneve Hapësinore - QENDRA E KËRKIMEVE, DARMS GJERMANI. 

Energjia diellore. Energji që vjen nga vetë dielli, ylli jonë më i afërt me Tokën. 

ESA. Agjencia Evropiane e Hapësirës është një organizatë ndërqeveritare e 22 shteteve anëtare të 

dedikuara për eksplorimin e hapsirës. 

EUMETSAT. Një organizatë ndërqeveritare e krijuar përmes një konvente ndërkombëtare të miratuar 

nga një total prej 30 Shteteve Europiane anëtare. 

Energjia alternative. Energjia alternative është çdo burim energjie që është një alternativë ndaj 

karburanteve fosile. Këto alternativa synojnë të adresojnë brengat për karburantet fosile të tilla, siç janë 

emetimet e larta të dioksidit të karbonit, një faktor i rëndësishëm në ngrohjen globale. 

Energjia e ripërtëritshme. Energjia e ripërtëritshme është energjia që grumbullohet nga burimet e 

rinovueshme, të cilat plotësojnë natyrshëm në një shkallë kohore njerëzore, si rrezatimi i diellit, era, 

shiu, valët, valët dhe nxehtësia gjeotermale. 

Era diellore. Një rrjedhë e vazhdueshme e grimcave diellore të ngarkuara (kryesisht jonet e hidrogjenit) 

dhe fushat magnetike nga Dielli. Kjo rrjedhë e vazhdueshme e gazit jonizues, ose plazma, zgjerohet në 

hapësirën ndërplanetare nga korona e Diellit.  

Forcimi rrezatues. Një ndryshim në ekuilibrin midis rrezatimit diellor që vjen dhe rrezatimit infra të kuq 

në dalje nga Toka.  

INSTITUTI HIDROMETEOROLOGJIK I KOSOVES. Është instituti që bënë matjet hidrometeorologjike në 

territorin e Kosovës. 

NASA. Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës është një agjenci e pavarur e degës 

ekzekutive të qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara përgjegjëse për programin hapësinor civil si 

dhe kërkimin e aeronautikës dhe hapësirës ajrore. 



NOAA. Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike është një agjenci shkencore amerikane në 

kuadër të Departamentit të Tregtisë të Shteteve të Bashkuara që merret me studimin e oqeaneve dhe 

atmosferës. 

Observatori astronomik. Strukturë që përmban teleskopë dhe instrumente ndihmëse me të cilat mund 

të vëzhgohen objektet qiellore. 

Teleskopi diellor. Teleskop me qëllim të veçantë që përdoret për të vëzhguar Diellin. Teleskopët diellorë 

zakonisht zbulojnë dritë me gjatësi vale në apo jo larg spektrit të dukshëm. Emrat e vjetra për teleskopët 

e diellit përfshijnë heliografë dhe fotoheliografë.  

Karburantet fosile.  

Stacion meteorologjik, klimatologjik. 

Sherbimet meteorologjike. Nënkupton pajimet dhe shërbimet të cilat iu ofrojnë avionëve parashikime 

meteorologjike, raporte, vëzhgime, informata dhe të dhëna të tjera meteorologjike për qëllime 

aeronautike të siguruara nga Republika e Kosovës dhe shtete të tjera. 

Universiteti i Prishtinës. 

Remote-sensing sistemet. Teknologjia e marrjes së të dhënave dhe informacionit për një objekt ose 

fenomene nga një pajisje që nuk është në kontakt fizik me të. Me fjalë të tjera, Remote-sensing 

systemet i referohet mbledhjes së informacionit rreth Tokës dhe mjedisit të tij nga një distancë, një 

aftësi kritike e Sistemit të Vëzhgimit të Tokës.  

Rrezatimi. Transferimi i energjisë në formën e valëve elektromagnetike ose grimcave që lëshojnë energji 

kur absorbohen nga një objekt. 

Radio spektri. Brezi i plotë i frekuencave ose gjatësisë së valëve elektromagnetike, veçanërisht ato të 

përdorura në radio dhe televizion dhe radioastronomi. 

Radiometër. Një instrument që mat sasinë e rrezatimit elektromagnetik. Satelitët e motit përmes 

radiometrave matin rrezatimin e emetuar nga bora, akulli, retë, uji, sipërfaqja e tokës dhe e diellit. 

Observatori Meteorologjik. Një institucion shkencor ku bëhen vëzhgimet meteorologjike dhe janë 

studiuar kushtet meteorologjike të një zone, republike ose vendi. Disa observatorë meteorologjik 

hulumtojnë kushtet e atmosferës së lirë duke marrë radiosondat aerologe që mbahen lart nga 

aerostazat dhe shtresat më të larta atmosferike janë studiuar me instrumente që janë nisur nga 

observatorët meteorologjik. Elementet meteorologjike janë hetuar nga radarët e motit. Në vitet e 

mëvonshme shumica e observatorëve meteorologjik u konvertuan në observatorë hidrometeorologjik. 

Radiosondë. Një instrument i lansuar në atmosferë i lidhur me balon të mbushur me elementin helium 

(He) që mat parametrat meteorologjik nga sipërfaqja e Tokës deri në tropopauzë. Radiosonda mat 

temperaturën, presionin dhe lagështinë dhe i transmeton permes radiovalëve këto të dhëna në resiverin 

në observatorium meteorologjik. Erërat e ajrit të sipërm gjithashtu përcaktohen përmes përcjelljes së 

sistemit GPS të integruar në radiosondë. 

Rrezet Ultravioletë: Rrezatimi elektromagnetik në gjatësi vale më të shkurtra dhe energji më të lartë se 

pjesa vjollce e dritës së dukshme. 

Rrezet X: Rrezatimi elektromagnetik me gjatësi vale shumë të shkurtër dhe energji shumë të lartë. X-

rrezet kanë gjatësi vale më të shkurtra sesa drita ultravjollcë, por gjatësi vale më të gjata sesa rrezet 

gama. 



Rrezatimi diellor. Energjia e marrë nga dielli është rrezatimi diellor. Energjia vjen në shumë forma, si 

drita e dukshme (ajo që ne mund ta shohim me sytë tanë). Forma të tjera të rrezatimit përfshijnë valët e 

radios, nxehtësisë (infra të kuqe), valët ultravjollcë dhe x-rrezet. 

Rrezatim infrakuq (IR): Përfshin rrezatimin elektromagnetik në gjatësi vale vetëm përtej spektrit të 

dukshëm. Gjatësia e valës infrakuqe është më e gjatë se rrezatimi i dukshëm dhe më i shkurtër se 

rrezatimi me mikrovalë. Njerëzit përceptojnë rrezatimin infra të kuqe si "ngrohje rrezatuese".  

Skanimi radiometrik. Një sistem i imazhit i përbërë nga sensorë të imazhit për të marrë vëzhgimet e 

Tokës dhe atmosferës së saj. Radiometrat e skanimit, të cilat janë sistemet e vetme të imazhit në të 

gjithë satelitët e tanishëm të motit, kanë një performanca të ndryshme varesisht nga përdorimi. Analiza 

e të dhënave të transmetuara siguron informacion shkencor të vlefshëm për Tokën, motin, 

kontaminimet, vërshimet, etj. 

Smog. Ky është një term i përdorur për të përshkruar një përzierje tymi dhe mjegulle. Smog ndodh kur 

përqendrimet e larta të lagështisë kombinohen me tym (shpesh përmbajnë okside të squfurit dhe azotit) 

në prani të temperaturave të larta ose inversioneve termike dhe mungesës së erës. 

Konstante diellore. Sasia mesatare e rrezatimit total diellor. Konstanta që shpreh sasinë e rrezatimit 

diellor që arrin tokën nga dielli, rreth 1362 wat për metër katror. Në të vërtetë, ajo nuk është vërtet 

konstante dhe variacionet janë të matshme nga toka dhe nga orbitat satelitore. 

Cikli diellor. Cikli njëmbëdhjetëvjeçar i aktivitetit diellor që ndikon në indekse të tjera diellore të tilla si 

prodhimi diellor i rrezatimit ultravjollcë dhe era diellore. Fusha magnetike e Tokës, temperatura dhe 

niveli i ozonit ndikohen nga ky cikël. 

Maksimum diellor. Pika në ciklin diellor 11-vjeçar në të cilin aktiviteti i diellit është më i lartë. 

Meteosat. Seri Meteosat e satelitëve.Janë satelitë gjeostacionarë meteorologjik të operuara nga 

EUMETSAT në programin e tranzicionit Meteosat (MTP) dhe programin e dytë të gjenerimit Meteosat 

(MSG). 

 Met Office. Qendra globale Meteorologjike është shërbimi kombëtar i motit të Mbretërisë së Bashkuar. 

Është një agjenci ekzekutive dhe fond tregtar i Departamentit për Biznes, Energjetikë dhe Strategji 

Industriale.  

Teleskop optik. Teleskop i zakonshëm për vëzhgimin e objekteve qiellore që gjinden në Univers. 

Teleskop diellor. Teleskopi i posaçëm diellor për vëzhgimin e diellit dhe sipërfaqjes të saj. 

Temperatura sipërfaqësore e ajrit. Temperatura e ajrit pranë sipërfaqes së Tokës e përcaktuar nga një 

termometër në një set të instrumenteve rreth 2 metra mbi tokë. Temperatura mesatare globale e ajrit 

është rreth 15˚C. 

 


