
EKLIPSI I DIELLIT 
Eklipsi do të ndodhë të hënën, më datë 21 gusht 2017. Korporata e Shkollave Komunitare të Kontesë së Monrosë e njeh 
rëndësinë që ka përjetimi i eklipsit të diellit. Prioriteti më i lartë i rrethit është të kujdeset që nxënësit dhe personeli ynë të 
jenë të sigurt. Janë marrë të gjitha masat paraprake për t’u ofruar përvoja të vlefshme nxënieje nxënësve tanë, përpara, 
gjatë dhe pas kësaj ngjarjeje historike. 

Çfarë është eklipsi i diellit? 
“Eklipsi i plotë i diellit ndodh atëherë kur hëna gjendet midis tokës dhe diellit dhe mbulon diellin”. 
 Shoqata Kombëtare e Mësuesve të Shkencës, 2017 

Pjesëmarrja 
Nxënësit e shkollës fillore (klasat PK-6) do ta shohin eklipsin përmes transmetimit të drejtpërdrejtë. Atyre do t’u 
mundësohet t’i shikojnë pamjet në mënyrë të sigurt përpara, gjatë dhe pas eklipsit në njërin prej vendeve të mëposhtme: 

   NASA: https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-live-stream  

  UNIVERSITETI SHTETËROR I MONTANËS http://eclipse.stream.live/  

                                              EXPLORATORIUM:  https://www.exploratorium.edu/eclipse 

Nxënësit e shkollës së mesme (klasat 7-12) do ta shohin eklipsin përmes transmetimit të drejtpërdrejtë. Do të marrin 
pjesë mësuesit e shkencës, të cilët do të mbikëqyrin vështrimin e drejtpërdrejt, pas miratimit me shkrim të prindërve. 
Nxënësve që marrin lejen e prindërve do t’u jepen udhëzime të qarta lidhur me shikimin e eklipsit duke përdorur syze të 
posaçme. Deri më sot, pesë prodhues kanë garantuar se syzet e tyre për eklipsin dhe mjetet e tjera për shikimin e diellit, 
të cilat mbahen në dorë, e përmbushin standardin ndërkombëtar ISO 12312-2 për këto produkte: American Paper 
Optics, Baader Planetarium (AstroSolar Silver/Gold film only), Rainbow Symphony, Thousand Oaks Optical dhe TSE 17. 

Arsimi 
Mësuesve u janë dhënë burimet, duke përfshirë planet mësimore dhe strategjitë udhëzuese për t’u mësuar nxënësve të të 
gjitha moshave për eklipsin. Mësimet e miratuara janë në pajtim me Standardet e Indianës për Nxënien Akademike. 
Strategjitë e identifikuara mbështeten në faqen e internetit të Shoqatës Kombëtare të Mësuesve të Shkencës dhe faqen e 
internetit të NASA-s dedikuar eklipsit. Këto burime mund t’i gjeni në faqet e internetit: https://eclipse2017.nasa.gov dhe  
https://learningcenter.nsta.org 

Informacione për sigurinë 
Shikimi i drejtpërdrejt i eklipsit mund të dëmtojë rëndë sytë ose të shkaktojë verbim. Ju lutemi të bisedoni me fëmijën 
tuaj lidhur me rreziqet e shikimit të drejtpërdrejt të eklipsit, meqenëse ne i shpërndajmë nxënësit në fund të ditës, më 21 
gusht. 

Intervali kohor i shikimit 
Në Bloomington, eklipsi do të ndodhë midis orës 12:57 dhe 15:49, ku pamja më e përshtatshme do të jetë në orën 
14:25. Sipas faqes https://www.timeanddate.com/eclipse/in/usa/bloomington-in dhe kohëve në hartën ndërvepruese...   
https://eclipse2017.nasa.gov/sites/default/files/interactive_map/index.html 

Shpërndarja e shkollës 
Të gjitha shkollat fillore do të shpërndahen pas përfundimit të eklipsit. Të gjitha shkollat e mesme do të shpërndahen në 
orën normale: 14:55. 

Veprimtaritë shkollore normale 
Të gjitha shkollat do të marrin pjesë në veprimtaritë shkollore të zakonshme të mëngjesit. Megjithatë, midis orës 
12:57 dhe 15:49 nuk do të zhvillohet asnjë veprimtari jashtë klase (p.sh. pushime të shkurtra, praktika/konkurse 
atletike në terren, etj.) për shkak se kjo është koha kur do të ndodhë eklipsi. 

Të gjithë anëtarët e personelit duhet të këshillohen për rreziqet e sigurisë dhe për masat paraprake që duhet të merren 
patjetër gjatë eklipsit diellor. 

Burimet e programit mësimor ndodhën në anën tjetër 

Vizitoni faqen: www.MCCSC.edu/SOLAR për të gjetur më shumë informacione 
apo kontaktoni me shkollën e fëmijës suaj nëse keni pyetje të tjera pasi të keni 



parë faqen e internetit.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burimet e programit mësimor 
http://static.nsta.org/extras/solarscience/SolarScienceInsert.pdf - Broshurë e përgatitur nga Shoqata Kombëtare e 
Mësuesve të Shkencës. Ky dokument në “pdf” ka nënpjesë ku përshkruhet se çfarë është eklipsi i plotë i diellit, sa do të 
zgjasë, ku dhe kur mund të shihet, vendi më i mirë për të parë eklipsin e plotë dhe shikimi i eklipsit me metoda të 
sigurta. Gjithashtu, kjo broshurë përmban rekomandime për ata që e shohin eklipsin për herë të parë dhe për atë se 
çfarë duhet të presin gjatë eklipsit. 

 
https://indiana.pbslearningmedia.org/resource/ess05.sci.ess.eiu.eclipse/solar-eclipses/#.WYk0oCMrKfR- Kjo faqe 
interneti ju çon te një video e shkurtër (2 minuta) për të parë se çfarë ndodh gjatë eklipsit diellor.  

 
https://eclipse2017.nasa.gov/safety - Me anë të kësaj hallke mund të merrni informacione lidhur me shikimin e sigurt të 
eklipsit. 

 
https://www.nasa.gov/content/eye-safety-during-a-total-solar-eclipse - Në këtë adresë do të gjeni fotografi ku 
tregohet se çfarë do të shihni gjatë eklipsit dhe se si mund ta shihni atë në mënyrë të sigurt.  

 
https://eclipse2017.nasa.gov/k-12-formal-education - Kjo është një faqe e mrekullueshme interneti, në të cilën ka 
shembuj të aktiviteteve dhe simulimeve praktike që mund të bëni me nxënësit tuaj. Në këtë faqe interneti, 
simulimet praktike janë përshtatur për klasat fillore, të mesit dhe ato të larta. Në disa prej veprimtarive, krahas 
veprimtarive të sugjeruara, jepet edhe literaturë. 

 
https://eclipse2017.nasa.gov/safety - Në këtë faqe interneti jepen më shumë informacione për shikimin e eklipsit me syze 
të sigurta për shikimin e tij. 
 
KORPORATËS	SË	SHKOLLAVE	KOMUNITARE	TË	KONTESË	SË	MONROSË	
Fuqizimi i nxënësve për të maksimizuar suksesin e tyre arsimor me qëllim që të bëhen qytetarë 
produktivë dhe të përgjegjshëm të botës 
MISIONI	I		
	
 

Vizitoni faqen: www.MCCSC.edu/SOLAR për më shumë informacione, ose kontaktoni me shkollën e fëmijës suaj 
nëse keni pyetje të tjera pasi të keni vizituar faqen e internetit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


