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ABSTRAKT
Qëllimi i këtij punimi të diplomës është projektimi i një shkolle fillore në Prishtinë, e cila
ka për qëllim kryesor plotësimin jo vetëm të nevojave esenciale por dhe ofrimin e kushteve
sa më cilësore të secilit nxënës duke i plotësuar të gjitha normativat dhe standardet
evropiane. Faza e parë ka qenë analizimi i shkollave fillore në qytetin e Prishtinës, dhe
duke u bazuar në këto analiza kam vërejtur që shkollat në Prishtinë nuk i përmbushin
nevojat e çdo nxënësi. Faza e dytë e analizimit ishte zgjedhja e një lokacioni, i cili kryesisht
duhet të kishte qasje të lehtë edhe për të gjitha moshat (nga 5-15 vjeç), mirëpo edhe zona e
cila duhej të ndërtohej shkolla, të ishte zonë e cila ka lidhje të mirë me qytetin, dhe ishte
parcelë e destinuar për shkollë fillore. Duke e ditur rëndësinë e natyrës dhe gjelbërimit, si
dhe ndikimin e tyre tek fëmijet objekti ka lidhje të drejtpërdrejtë me ambientet e jashtme
duke bërë të mundur lidhjen me natyrën dhe gjëlbërimin. Faza e fundit e analizave ka qenë
zgjedhja e funksioneve adekuate për këtë strukturë të cilat, normalisht kanë nxjerrë në fund
edhe një formë të objektit e cila lidhet me konceptin kryesor të projektit.
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1

HYRJE

Duke marrë parasysh faktin që po rritet ndërtimi i objekteve te reja kolektive në qytetin e
Prishtinës, e sidomos në lagjen “Mati 1” , është një dukuri që e bën të rritet edhe dendësia e
popullsisë, kështu që ne duhet të kemi parasysh faktin që duhet përmbushur nevojat e të
gjithë njerzëve.
Në këtë mënyrë shtohet edhe nevoja për ndërtimin e një shkolle të re me norma të
standarteve të reja europiane, me qasje të lehtë nga rruga për fëmijet si dhe gjelbërim të
mjaftueshëm.
Qëllimi i këtij punimi është që të krijohen kushtet sa më të përshtatshmedhe funksionale që
secili nga fëmijët të ndihet sa më rehatshëm dhe të ketë kushte sa më të mira për një mësim
sa më efektiv.
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KRITERET E DIZAJNIT

Elementet kryesore të dizajnit fillojnë nga trajtimi i lokacionit, pozita e tij, gjelbërimi,
terreni, analizimi i zonave te nevojshme për një tipologji të tillë të ndërtimit, pozicionimi i
duhur i tyre krahas funksionit, diellosjes, shfrytzueshmërisë, qasjes, shfytëzimi i hapësirave
të përbashkëta, parqet, qarkullimi komod nëpër hapësira e jashtme dhe të brendshme,
pozicionimi i elementeve krahas hapjeve por edhe përzgjedhja e duhur e materialeve.
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3
3.1

PËRSHKRIMI TEKNIK
Analiza e lokacionit:

Në bazë të aspektit funksional të hapësirave kryesore të shkollës fillore është bërë edhe
orientimi i ndërtesës.
Kështu hapësirat e klasëve shtrihen në pjesën jug-lindore të lokacionit që është orientimi
më i përshtatshëm, biblioteka është e orientuar kah veriu, hyrja kryesore dhe representative
është e orientuar kah rruga kryesore, ndërsa hyrja për parashkollorë është e vendorsur në
qendër të oborrit apo parkut.
Kantina dhe shërbimet po ashtu është e vendosur në parkun e shkollës kështu duke krijuar
një hapësirë sa më rekreuese dhe relaksuese për nxënësit.
Lokacioni i përzgjedhur gjendet në pjesën jug-lindore të Prishtinës, saktësisht në Lagjen
“Mati 1”. Parcela gjendet në zonën urbane të lagjes “Mati 1” shfrytëzimi i së cilës është
planifikuar të jetë kryesisht shkolla, qendra të kujdesit për fëmijë dhe qendra të kujdesit
shëndetësor. Kjo parcelë ne veri-lindje dhe jug-lindje kufizohet nga rrjeti rrugorë, në veriperëndim kufizohet me parcelë dedikuar për zonë sportive ndërsa në jug-perëndim
kufizohet me parcelë dedikuar parqeve publike. Rreth saj janë ndërtimet me etazhitet nga
P+0 deri P+9 dhe destinimi i tyre përfshin edhe banimin individual dhe atë kolektiv. Ajo
përshkohet nga dy rrugë. Kryesisht është e rrethuar nga gjelbrimi i ulët. Parcela përfshin një
sipërfaqe prej 9690 m² dhe ka formë të rregulltë. Tereni është i rrafshët dhe është e paisur
me infrastrukturë të elektricitetit, kanalizimit. Përparësi kryesore është sepse ka afërsi në të
gjitha qendrat kryesore te kësaj lagje.

Fig.1.Lokacioni

Fig.2.Lokacioni
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3.2

Programi i detyrës projektuese

Tabela.1. Programi i detyrës projektuese
1.Grupacioni Hyrës
1.2 Hyrja

40 m²

1.3 Erëmbrojtësi

75 m²

1.4 Holli qëndror

430 m²

2. Mësimdhënia dhe mbështetja pedagogjike
2.1 Parashkollorët

325 m²

2.2 Klasat

1080 m²

2.3 Biblioteka

250 m²

2.4 Salla për lexim

50 m²

2.5 Salla e ed.fizike

570 m²

2.6 Zhveshtoret

105 m²

3.Administrata

180 m²

4.Shërbimet e përbashkëta
4.1 Kantina

395 m²

4.2 Kuzhina

35 m²

4.3 Depo

20 m²

4.4 Depo e pajisjeve sportive

60 m²

4.5 Dhoma e mjekut

20 m²

4.6 Nyjet sanitare

140 m²

5.Hapësira per qarkullim
5.1 Komunikimi vertikal

85 m²

5.2 Holli qëndror në katin e 1-rë

650 m²
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3.3

Koncepti

Duke u bazuar tek shtrirja e lokacionit fillon edhe ideja apo pikënisja e konceptit.
Në fillim kam caktuar boshtin kryesorë që shtrihet në qendër të lokacionit.Pastaj kam
caktuar tri hapësirat kryesore të një shkolle fillore që janë: hapësira e klasëve ,hapësira
qëndrore dhe salla sportive.
Duke e ditur se orientimi më i përshtatshëm i klasëve është jug-lindja atëher në pjesën juglindore të boshtit kryesorë ndërhyjmë me hapësiren e klasëve. Në vazhdimësi në qendër të
boshtit ndërhyjmë me hapësirën qëndrore dhe në pjesen veri-perëndimore ndërhyjmë me
hapësiren e sallës sportive.
Dhe hapi final i konceptit përfshinë ndarjen e kateve dhe shkallëzimin e objektit për të
arritur kështu një arkitekturë sa më moderne.

Fig. 3. Koncepti
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3.4

Etazhiteti

Shkolla fillore ka etazhitet P+1.
Në bazë të aspektit funksional është bërë edhe ndarja e grupacionëve të hapësirave kryesore
të cilat janë:
-Hapësira qëndrore – përfshinë pjesën qëndrore të ndërtesës përmes së cilës qasemi në
hapësirat e tjera.
Këtu është i vendosur komunikimi vertikal dhe amfiteatri i hapur për nxënësit.
-Hapësirat e mësimit – përfshijnë hapësirat e klasëve dhe të laboratorëve.
-Hapësira për parashkollorë – përmban të gjitha pjesët e nevojshme duke përfshirë :
hapësirën e mësimit, atë të argëtimit, të ushqimit si dhe nyjet sanitare. Gjithashtu ka hyrje të
veçantë nga oborri apo parku i shkollës.
-Administrata – përfshinë hapësirën e përbashkët të profesorëve, zyrën e drejtorit, të
sekretarit, të psikologut dhe nyjet sanitare.
-Biblioteka – përfshinë hapësirën e arkivës, hapësirën e librave dhe hapësirën për lexim.
-Salla sportive – përfshinë kthinat e zhveshtorëve për vajza dhe për djem, zyrën e mjekut,
zyrën për profesor dhe depo për mjetet sportive.Gjithashtu ka edhe hyrje të veçantë nga
oborri i shkollës.
-Kantina – përfshinë hapësirën e kuzhinës te paisur me depo dhe hyrje të veçantë.

3.4.1. Në përdhesë përfshihet:
-Hyrja
-Erëmbrojtsi
-Holli hyrës
-Kantina
-Kuzhina
-Hapësira e parashkollorëve
-Klasat
-Komunikimi vertikal + Amfiteater i hapur
-Salla e Ed.Fizike me hapësirat përcjellëse
-Nyjet sanitare
-Kalldaja
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3.4.2. Në kat përfshihen:
- Administrata
- Biblioteka
- Klasat
- Laboratorët
-Komunikimi Vertikal
- Nyjet sanitare
3.5

Konstruksioni

Konstruksioni i cili është përdorur për tërë objektin në përgjithësi është sistemi skeletor me
pllakë mes kati Cobiax, figura 3.
Cobiax është një sistem i veçantë zviceran. Pllakë kjo e cila ka peshë 35% më të lehtë se
pllaka beton arme e kjo arrihet duke përdorur sfera nga plastika e recikluar e duke
minimizuar kështu sasinë e betonit. Kjo pllakë na lejon që të kemi distanca më të gjata mes
shtyllave (20m-30m). Trashësia e pllakës Cobiax është t=40cm. Shtyllat kanë dimensione
35x55cm.
Trashësia e mureve të jashtme është t=35cm, me suvatim të brendshëm.termoizolim me
trashësi 8cm, muri bllok me dimensione 20x20x25 dhe pllakat nga betoni me trashësi 5cm .
Themeli i përdorur është themeli pllakë me trashësi 30cm. Si në figurën 4.
Si dhe kulmi është i rrafsht i mbuluar me pllaka betoni, duke u shtresëzuar me zallë 5 cm
kështu pllakat e betonit do të koordinohen më mirë, pastaj është vendosur folia mbrojtëse
duke u përcjellur nga shtresa drenazhuese filtruese, më pas vendoset përsëri folia mbrojtëse,
më pas termoizolimi, hidroizolimi dhe pllaka beton arme 20 cm.

Fig.4. Sistemi Cobiax

Fig.5. Themeli pllakë
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3.6

Komunikimi Vertikal

Si element i komunikimit vertikal janë përdorur shkallët me dimensione standarde. Kemi
dy lloje: shkallët një kahëshe të cilat përdoren për komunikim vertikal nga përdhesa për në
katin e parë dhe shkallët te cilat kanë një lartësi prej 80cm për tu përdor kështu si
amfiteatëri hapur nga nxënësit.

Fig.6. Komunikimi vertikal dhe Amfiteatri i hapur

3.7

Fasada

Elementi tjetër i rëndësishëm i ndërtesës është edhe fasada e cila luan një rol të
rëndësishëm në përceptimin e destinimit të objektit dhe e jep përshtypjen e parë për një
ndërtesë. Prandaj përzgjedhja e duhur e materialeve dhe elementeve tjera të përdorur në
fasadë është elementi kryesor në projektim.
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3.8

Materializimi

Materialet e përzgjedhura për tipologjinë tonë dhe që përshkruajnë perimetrin e fasadës
janë: Pllaka betoni në kombinim me dru si dhe plastikë. Pllakat nga betoni janë në dy
dizajne kështu duke u harmonizuar mes veti, vrazhdësia e pllakave të betonit zbutet me
ndërhyrjen e ngrohtësisë së drurit dhe me avancimin e kornizave të plastikës. Dhe në
modernizimin e objektit dominon kryesisht ngjyra e zezë ,e hirtë ,e portokalltë dhe e kaftë.

Fig.7.Pllaka nga betoni

Fig.9.Plastika

Fig.8.Pllaka nga betoni

Fig.10.Druri
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3.8.1 Dyshemeja
Materiali i dyshemesë është përcaktuar sipas funksionit të kthinës. Hapësirat e përbashkëta:
erëmbrojtësi, holli dhe klasët janë përdorur me material që mirëmbahen me lehtësi:
Epoksidi. Kthinat të cilat kanë kontakt më shumë me lagështinë, avullin apo ujin,
preferohet të përdoret qeramika.

Fig.11. Epoksidi

Fig.12. Qeramika

14

Fig.13.14.Hapësira e mësimit për parashkollorë
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Fig.15.Pjesa hyrëse për parashkollorë

Fig.16. Hapësira për argëtim
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Fig.17. Kantina

3.9

Rekreacioni

Hapësirat e jashtëme nëpër shkolla duhet të jenë sa më rekreuse dhe atraktive në mënyrë që
të mund të shfrytëzohen nga të gjithë nxënësit.
Kështu duke u bazuar në psikologjinë e nxënësve hapësirat e jashtëme janë ndarë në disa
grupacione që kanë këtë shtrirje :
-Pjesa e përparme e oborrit që në hyrje kryesore ka shtigjet për këmbësorë të shtruara nga
pllakat masive të betonit në mënyrë harmonike zig-zage , të përcjellura melodikisht me
lulet stinore.
-Pjesa mbrapa oborrit apo thënë ndryshe parku i shkollës që në vete përmban hyrjen për
parashkollorë, këndin e lojrave, fushën sportive si dhe shtrirjen e ulësve nëpër gjithë
hapësirën.
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-Parkingjet, janë të vendosura në pjesën skajore apo saktësisht në pjesën lindore të
lokacionit, duke pasur lidhje dhe qasje direkte me rrugën kryesore.
Ajo që e bën më rekreuese hapësirën e jashtëme është izolimi i lokacionit në vijen
perimetrike me pemë të larta, kështu duke mundësuar filtrimin e ajrit dhe krijimin e një
hapësire sa më atraktive.

Fig.18. Pamje të jashtme
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Fig.19. Pamje të jashtme

Fig.20. Pamje të jashtme
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Fig.21. Pamje të jashtme

Fig.22. Pamje të jashtme
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