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Hyrje
NGA DREJTORI I PËRGJITHSHËM I UNESCO

Një sit shtohet në Listën e Trashëgimisë Botërore sepse
mbart në vetvete vlera të jashtëzakonshme universale.
Nëpërmjet këtij statusi, të cilin e gëzojnë gati 1031 site
kulturore e natyrore, endet trashëgimia e përbashkët
njerëzore, përgjegjësia për mbrojtjen e së cilës bie mbi të
gjithë.
Sitet e Trashëgimisë Botërore përmbajnë vlera unike
pedagogjike. Duke zbuluar këto thesare universale, studentët mësojnë për
historinë, natyrën, njerëzit dhe kulturat. Ata kanë mundësi të zhvillojnë
njohuri mbi të shkuarën e tyre, së bashku me ndjesi mrekullimi, çlirimi dhe
përkatësie të përbashkët me të tjerët. Këto site tregojnë historinë e njerëzimit
dhe ndeshje të cilat kanë formuar e vazdojnë të formojnë identitetin tonë në
ditët e sotme. Çdo sit ofron mundësi për dialog; për të mësuar mbi të tjerët;
për të kultivuar respekt, tolerancë, mirëkuptim dhe pajtim.
Shumë nga trashëgimia jonë është humbur në mënyrë të pakthyeshme.
Shkatërrimi dhe dëmtimi i thesareve të pazëvendësueshme ka ardhur nga
fatkeqësi natyrore, konflikte të armatosura, varfëri e skajshme, industrializim
dhe ndotje. Mund të vërejmë gjithashtu se injoranca, indiferenca dhe mungesa
e mirëkuptimit dhe vlerësimit dëmtojnë seriozisht trashëgiminë tonë të
çmueshme kulturore.
Për këtë arsye, edukimi i të rinjve e të rejave është kaq i rëndësishëm. Ky
është edukim mbi rëndësinë e trashëgimisë dhe mbi nevojën për ruajtjen e
kësaj trashëgimie. E ardhmja e trashëgimisë tonë varet mbi këtë lloj edukimi –
mbi angazhimin e kësaj gjenerate të rinjsh, të cilët do të jenë vendim-marrësit
dhe mbrojtësit e së ardhmes, si dhe qytetarët e së ardhmes të cilët do të
shijojnë frytet e mësimet e së kaluarës.
Mësuesit kanë një rol kyç në inkurajimin e angazhimin e interesit të të
rinjve. Paketa e Burimeve Edukuese për Mësuesit e UNESCO u zhvillua
me ndihmën e grupeve ndërkombëtare të punës, të përbëra nga mësues,
ekspertë trashëgimie dhe zhvillues të kurrikulës; paketa u testua në një
sërë kursesh për trajnimin e mësuesve, forume rinore dhe në shkolla të
lidhura me UNESCO në 130 shtete të botës. Kjo Paketë Burimesh ofron
një gamë të gjerë aktivitetesh shkollore dhe jashtëshkollore, të formuluara
për të inkurajuar pjesëmarrjen aktive e të informuar të të rinjve në ruajtjen e
trashëgimisë së përbashkët. Si një mënyrë matjeje të interesit për të, Paketa e
Burimeve është përkthyer në tridhjetë e shtatë gjuhë të ndryshme; versione
të tjera janë duke u përgatitur.
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Jam shumë e kënaqur me këtë sukses dhe jam e sigurt se ky burim unik
edukativ do të vazhdojë të përmirësojë edukimin e të rinjve mbi sitet e
Trashëgimisë Botërore dhe ruajtjen e tyre. Kjo punë është themelore sot për
një të ardhme më të mirë.

							Irina Bokova
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NJË PAKETË ME MJETE
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Hyrje

Havana e vjetër
dhe fortifikimet e saj.
© Patrimoine
2001/R.Gail

Mirëseerdhët në edicionin e dytë
të Paketës me Mjete (Kit) Burimore Edukative për Trashëgiminë
Botërore për Mësuesit, e cila është
përgatitur si pjesë e Projektit Edukativ për Trashëgiminë Botërore për
të Rinjtë ‘Trashëgimia Botërore në
Duart e të Rinjve’nga UNESCO.
I shpallur nga Qendra e Trashëgimisë
Botërore të UNESCO dhe Rrjeti i
Projekteve të Shkollave të Ndërlidhura (ASPnet) në 1994, Projekti
synon të zhvillojë qasje edukative
inovative në mbështetje të konservimit të Trashëgimisë Botërore duke
mundësuar që studentët të:
ümësojnë më shumë për zonat kulturore dhe natyrore me vlerë të madhe
universale, të regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore;

üfitojnë

aftësi të reja të nevojshme për të ndihmuar në konservimin e
këtyre zonave te cilat janë të ruajtura nga Konventa e Trashëgimisë Botërore
të UNESCO në 1972;

üvendosin qëndrime të reja dhe një angazhim të përjetshëm për ruajtjen
e trashëgimisë sonë lokale, kombëtare dhe botërore për brezat e tanishëm
dhe ato të ardhshëm;

üluajnë një rol të dobishëm në sigurimin dhe mbrojtjen e diversitetit të
pamasë kulturor dhe natyror të botës me anë të bashkëpunimit ndërkombëtar.

Me një qasje multidisiplinare, projekti synon të përfshijë nxënësit në aktivitetet
për edukimin mbi trashëgiminë dhe ruajtjen e saj në shkollat e tyre dhe në
zonat e trashëgimisëlokale dhe kombëtare në bashkëpunim me muzetë,
menaxherët e zonave dhe komunitetet lokale.
Në mënyrë që të prezantohet ky koncept i ri i edukimit për Trashëgiminë Botërore
brenda dhe jashtë klasës, është përgatitur nga UNESCO në 1999 një Kit Burimor
Edukativ për mësuesit, me mbështetjen e Fondacionit Rhône-Poulenc/Instituti i
Francës, dhe Agjencisë Norvegjeze për Bashkëpunim për Zhvillim (NORAD).
Kit-i u bazua në inpute nga studentë dhe mësues nga më shumë se 130 vende,
të cilët kanë kontribuar në krijimin e aktiviteteve të reja edukative për të rinj dhe
kanë marrë pjesë në disa nga forumet rinore ndërkombëtare dhe rajonale për
Trashëgiminë Botërore të organizuara nga UNESCO në Norvegji (1998), Senegal
(1999), Australi (2000), Peru (2001) dhe Suedi (2001).
Edicioni i parë i kësaj Pakete me Mjete u botua në gjuhën arabe, kineze, angleze,
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finlandeze, frënge, indoneze, japoneze, laotiane, ruse, spanjolle, uzbeke dhe
vietnameze dhe është eksperimentuar nga mësuesit e ASPnet dhe studentët e
Shkollave të Ndërlidhura të UNESCO në më shumë se 130 vende. Mund të
konsultohet gjithashtu dhe një version on-line i Kitit në website-in e UNESCOpër
Edukimin e Trashëgimisë Botërore: www.unesco.org/whc/education.
Me anë të organizimit të kurseve trajnuese nën-rajonale për mësues në pjesën
më të madhe të botës, janë zhvilluar strategji rajonale dhe kombëtare për
përfshirjen e të rinjve në edukimin e Trashëgimisë Botërore, si dhe aktivitete
pjesëmarrëse për të ndihmuar vendet në detyrën sfiduese të integrimit të
këtij koncepti të ri edukativ në kurrikulën zyrtare.
Prodhimi i një materiali për përdorim nga mësues të disiplinave të ndryshme
për shkollat 9-vjeçare dhe të mesme është një sfidë e madhe në disa, nëse
jo në të gjitha, pjesëte botës. Megjithëse i është kushtuar një kujdes i madh
përgatitjes së këtij Kit-i duke u bazuar në qasje edukative, aktivitete të
zhvilluara nga mësues në shumë vende dhe sugjerime e rekomandime nga
nxënës dhe mësues në mbarë botën, është e dukshme që materiali duhet të
përshtatet me situata rajonale dhe kombëtare.
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Vlerësimet nga shumë mësues dhe nxënës të cilët kanë testuar versionin e parë
të Paketës me Mjete kanë sjellë mënyra të rëndësishme për tëpërmirësuar këtë
edicion të dytë. Sidoqoftë, një nga konkluzionet kryesore të këtij vlerësimi ka
qenë që Paketa është një ‘mjet’ i vlefshëm për përgatitjen e aktiviteteve rajonale
dhe kombëtare.Për shkak të kërkesave të shumta për këtë Paketë nga partnerë
të ndryshëm rreth botës, UNESCO zgjodhi të publikojë këtë edicion të dytë si
një version paksa i korrigjuar i cili qëndron i afërt me versionin origjinal.
Pjesëmarrja aktive dhe kontributi i mësuesve, ekspertëve të trashëgimisë
dhe i zhvilluesve të kurrikulave në mbarë botën në eksperimentimin e këtij
koncepti tëri edukativ ka sjellë zhvillimin e mëtejshëm tëmaterialeve rajonale
dhe kombëtare në mbështetje të edukimit për Trashëgiminë Botërore. Si
shembuj, po pregatiten më shumë se 15 versione në gjuhë kombëtare të Kit-it
nga Komisionet kombëtare të UNESCO. Një version rajonal si “Trashëgimia
Botërore në Duart e të Rinjve – një Perspektivë Paqësore” u publikua në 2004.
Në Amerikën Latine, komitete kombëtare për Trashëgiminë Botërore po
kërkojnë mënyra për të forcuar aktivitetet në nivele rajonale dhe kombëtare.
Zhvillimi i kurrikulës është një përpjekje e vazhdueshme që kërkon kërkime,
testime dhe vlerësime. Është një proces i vazhdueshëm dhe një objektiv afatgjatë. Jemi në prag të futjes së një koncepti të ri edukativ, teksa kemi hyrë në
një mijëvjeçar të ri me shpresa të reja dhe pritshmëri për një botë paqësore
dhe të shëndetshme në të cilën të gjithë njerëzit do të luftojnë së bashku për të
ruajtur Trashëgiminë tonë Botërore të çmuar, tani dhe në të ardhmen.

Redaktorët e UNESCO
Elizabeth Khawajkie

Breda Pavlic

Sarah Titchen

Emblema e
Trashëgimisë Botërore
dhe Patrimonito
Konventa e Trashëgimisë Botërore lidh së bashku mbrojtjen e trashëgimisë
kulturore dhe asaj natyrore siç është e simbolizuar në emblemën e
Trashëgimisë Botërore.
Kjo emblemë simbolizon ndërvarësine e zonave kulturore natyrore:
katrori qëndror është një formë e krijuar nga njerëzit dhe rrethi
përfaqëson natyrën, të dyja këto të lidhura ngushtë. Emblema
është në formë rrethi si bota, por në të njëjtën kohëështëdhe një
simbol mbrojtjeje.

Patrimonito ‘lindi’ gjatë një workshop-i tek Forumi i Parë
Rinor për Trashëgiminë Botërore në Bergen, Norvegji, në 1995
nga një grup studentësh spanjisht-folës të cilët donin të krijonin
dikë me të cilin të mund të identifikoheshin. Patrimonito do
të thotë ‘ruajtës i vogël i trashëgimisë’ në spanjisht dhe ky
personazh përfaqëson një ndihmës të ri të trashëgimisë.

Patrimonito u thotë
Mirupafshim të rinjve në
Forumin Rinor të parë
Afrikan për Trashëgiminë
Botërore, Zimbabve.
©UNESCO
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Si Përdoret Paketa e
Mjeteve (Kit-i)
Kjo jo Paketë me Mjete është përgatitur për ju, mësues të
shkollave 9-vjeçare dhe të mesme:

ü të cilët jepni mësim në të gjitha anët e botës në kushte të ndryshme duke
përfshirë dhe ato shumë të vështira (mungesë infrastrukture të shkollës,
mungesë e materialeve dhe mjeteve mësimore, shumë nxënës në të njëjtën
klasë, kurrikulë tepër të ngarkuar, etj.) si dhe për ata nga ju në shkolla të pajisura
me teknologji në më të fundit edukative (akses në internet, CD-ROM, etj.).

ü në disiplina të ndryshme: gjeografi, histori, gjuhëletrare, matematikë, arte,
etj, për nxënësit nga 12 deri në 18 vjeç.

Ky Kit është organizuar si një ‘kuti mjetesh’ ku ju mund të:

ü përzgjidhni çfarë doni të përdorni brenda ose jashtë klasës sot, nesër,

dhe

në muajt në vazhdim;

ü filloni nga fillimi i Kit-it dhe të lexoni përqasjet edukative të sugjeruara;
ü

nisni nga seksionet tematike: Konventa e Trashëgimisë Botërore,
Trashëgimia Botërore dhe identiteti, Trashëgimia Botërore dhe turizmi,
Trashëgimia Botërore dhe mjedisi, Trashëgimia Botërore dhe kultura e paqjes;

ü shqyrtoni materialin burimor të përfshirë në Paketën e Mjeteve, siKonventa
e Trashëgimisë Botërore, Harta e Trashëgimisë Botërore dhe fotografitë e
plastifikuara;

ü shtoni materialin tuaj, si dhe informacione të prodhuara nga vendi juaj

për sitet e Trashëgimisë Botërore për veprime për ruajtjen e trashëgimisë
në vendin tuaj apo kudo, foto dhe harta, materiale të krijuara nga ju dhe/ose
nxënësit tuaj.
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Për të thjeshtuarpërdorimin e Paketës me Mjete janë
përshirë disa “shtylla drejtuese”:

në anë të faqes tregon referenca nga seksione të tjera të Paketës.

Fjalët në të zezë janë të përkufizuara në fjalorin e përfshirë në materialet Burimore.

Adresat e
kontaktit

Adresat e kontaktit janë të përfshira në matërialet Burimore në
rast se do të doni të kontaktoni organizatat për informacion dhe
dokumentacion mbi Trashëgiminë Botërore.
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Lista e
materialeve
referuese

Duke qenë se është e pamundur të përfshihet i gjithë materiali lidhur
me Trashëgiminë Botërore, në materialin e Referencave ka një listë
referencash të cilën mund ta porosisni pa pagesë ose ta blini.

Aktivitete
për nxënësin

Paketa e Mjeteve përfshin dyzet e dy Aktivite për Nxënësit të
sugjeruara të cilat janë të ndara në kuti. Këto aktivitete mund të
përshtaten dhe të zhvillohen mëtej në përputhje me kontekstin lokal
dhe nevojat e nxënësve tuaj. Për t’ju ndihmuar të përdorni aktivitetet
e sugjeruara, ato janë paraqitur me ikonat e mëposhtme:

Lloji i aktiviteti
Diskutime

Seanca virtuale

Hulumtim

Ekskursione
në site

Ushtrime

Lojë me role/Inskenime

Detaje të llojit të aktivitetit
Aktivitete në klasë

Disiplinat e propozuara

Aktivitete jashtë shkollore

Materialet Burimore

Kohëzgjatja e sugjeruar

Materiale të tjera
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Paketa e mjeteve përfshin Fletët me Aktivitete për Nxënësit, të cilat mund
të fotokopjohen dhe të shpërndahen në klasë për përdorim nga nxënësit.

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Përshkrime
tëshkurtra
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I referohet artikujve specifike nga Konventa e Trashëgimisë
Botërore, teksti i plotë i të cilëve është i përfshirë në
Materialet Burimore.

I referohet Përshkrimeve të Shkurtra (Brief Descriptions),
një dokumenti Qendrës së Trashëgimisë Botërore
UNESCO, i cili përshin një përshkrim për çdo sit të
Trashëgimisë Botërore të listuar, që nga Korriku 2015, një
tregues të kritereve të përdorura për përfshirjen në Listën
e Trashëgimisë Botërore dhe datën e regjistrimit në Listë.

Harta e
Trashëgimisë
Botërore

I referohet Hartës së Trashëgimisë Botërore, e cila liston
datat e aprovimit të të gjitha shteteve pjesë në Konventën
e Trashëgimisë Botërore, si dhe emrat e të gjitha siteve të
Trashëgimisë Botërore, në përputhje me rajonet.

Fotografitë e
plastifikuara

I referohet njëzet e gjashtë fotografive të plastifikuara të
siteve natyrore dhe kulturore të Trashëgimisë Botërore
(emri, një përshkrim të shkurtër, data e regjistrimit dhe
kriteret e përdorura për çdo sit janë të përmendura pas
çdo fotoje).

Ju urojmë sukses në realizimin e aktiviteteve të reja sfiduese të propozuara
në Paketën e mjeteve dhe UNESCO është e gatshme të ofrojë ndihmë ose
informacione të mëtejshme.

Young people admire the dragon carving in the Forbidden City of Beijing, China at the Asia-Pacific World Heritage Youth Forum. © UNESCO

Qasje edukative
ndaj Trashëgimisë
Botërore
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“Mësuesit pranuan se sfida kryesore është
prezantimi dhe përfshirja e edukimit për
Trashëgiminë Botërore në të gjitha nivelet në
të gjitha shkollat, për të gjithë nxënësit në
mbarë botën.”

Forumi i parë Rinor Afrikan për Trashëgiminë
Botërore, Ujëvarat Victoria, Zimbabve/Zambia

Qasje edukative ndaj
Trashëgimisë Botërore
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Qasje edukative ndaj
Trashëgimisë Botërore

Qasje e integruar ndaj mësimdhënies
Vlerat e jashtëzakonshme dhe rëndësia universale e mirëmbajtjes së Trashëgimisë
Botërore për brezat e ardhshëm dhe për mbijetesën e planetit tonë ofrojnë
mundësi mësimi dhe mësimdhënie unike, e shpesh ndër- dhe multi- disiplinare.
Duke qenë se kurrikula është tashmë e mbingarkuar në shumicën e
shkollave dhe mësuesit po përballen me kërkesë më të fortë, ata që duan t’i
sensibilizojnë të rinjtë për rëndësinë e mirëmbajtjes së Trashëgimisë Botërore
kanë përdorur një qasje të integruar.
Qasja e integruar dhe multi-disiplinore lejon mësuesit e disiplinave të ndryshme,
si p.sh.histori, gjeografi, shkencë ose gjuhë të huaja, të prezantojnë elemente të
edukimit mbi Trashëgiminë Botërore në mësimdhënien në klasë. Në fund të secilit
nga seksionet kryesore të këtij Kit-i, janë të sugjeruara qasjet ndër-kurrikulare.
Jo të gjitha qasjet janë të përshtatshme për tu përdorur me nxënësit tuaj, por ju
mund ti përshtatni idetë me situatën kurrikulën dhe mundësitë tuaja.
Edukimi mbi trashëgiminë Botërore inkurajon mësuesit e disiplinave të
ndryshme të punojnë së bashku në skuadra në mënyrë që të transmetohet
tek nxënësit dëshira për t’i njohur, për t’i vlerësuar dhe për të vepruar në
favor të ruajtjes së Trashëgimisë Botërore.

p Aktivitetet e sugjeruara për nxënësit
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Aktivitetet e sugjeruara për nxënësit në këtë Paketë Mjetesh (Kit) janë
projektuar për të lehtësuar qasjen mësimore të propozuar.Këto aktivitete
janë eksploruar, testuar dhe vlerësuar pjesërisht nga një numër mësuesish të
përzgjedhur nga vende të ndryshme të botës të lidhur me Projektin e Të
Rinjve Për Edukimin mbi Trashëgiminë Botërore UNESCO. Qasjet e
propozuara mund të përshtaten në çdo shtet për t’iu përputhur nevojave
lokale dhe sistemeve te ndryshme të edukimit. Objektiva përfundimtare
e teknikave mësimore të propozuara është të frymëzojë dhe të forcojë
përkushtimin e të rinjve për të ruajtur trashëgiminë tonë dhe për të ndihmuar
në mbylljen e hendekut midis shkollës dhe shoqërise duke ofruar aktivitete
stimuluese që promovojnë përfshirjen në komunitet.
Aktivitetet e propozuara për nxënësit janë të përqëndruara në gjashtë rrugë
kryesore veprimi:
Diskutim
Hulumtim
Ushtrime
Seanca vizuale
Ekskursione në site të Trashëgimisë Botërore
Lojë me role/Inskenim

Diskutim
Edukimi mbi Trashëgiminë Botërore lejon të rinjtë të reflektojnë dhe të
diskutojnëmbi kuptimin dhe vlerën e Trashëgimisë, teknikat e nevojshme për
menaxhimin Trashëgimisë Botërore, avantazhet dhe rreziqet e turizmit masiv
për Trashëgiminë Botërore, etj.Duke qenë se edukimi mbi Trashëgiminë

Botërore përfshin si fitimin e njohurive ashtu dhe dhe veprimin, seancat e
diskutimit kanë qenë shumë të dobishme me familjarizimin e nxënësve me
ruajtjen e Trashëgimisë Botërore dhe me inkurajimin për pjesëmarrjen aktive
në procesin e përjetshëm e ruajtjes së trashëgimisë.
Një nxënëse Slovene ndan
pjesë nga trashëgimia e saj
dhe ëmbëlsira të bëra në
shtëpi me pjesëmarresit e
Forumit Rinor nëDubrovnik.
© UNESCO

Hulumtim
Në sajë të avancimit shkencor dhe teknologjik, disa shoqëri po kalojnë në
revolucion të rëndësishëm informacioni. Gjithnjë e më shumë shkolla kanë
ose do të kenë akses mbi informacione, banka të dhënash, gjetje kërkimore
dhe të dhëna statistikore nëpërmjet biblotekave ose internetit. Edukimi mbi
Trashëgiminë Botërore i prezanton nxënësit me mënyrat kërkimore bazë si
p.sh. kërkimi dhe analizimi i informacionit, arritja në përfundime dhe formulimi
i sugjerimeve për veprim për sa i përket ruajtjes së Trashëgimisë Botërore.

Ushtrime
Edukimi mbi Trashëgiminë Botërore thekson rëndësinë e të mësuarit
nëpërmjet veprimit, ku nxënësve u jepen aktivitete praktike. Kjo qasje
shpesh quhet mësim eksperimental. Aktivitetet kanë si synim të përfshijnë
kreativitetin, imagjinatën, aftësitë për zgjidhjen e problemeve, talentet
artistike dhe estetike dhe talentet inskenuese të çdo nxënësi. Disa nga
ushtrimet e propozuara në këtë Paketë me Mjete (Kit) përfshijnë Fletët
për Aktivitetet e Nxënësve, të cilat mund të përdoren dhe të plotësohen
lehtësisht nga nxënësit.

Seanca vizuale
Edukimi mbi Trashëgiminë Botërore inkurajon nxënësit për të mësuar për
sitet në Listën e Trashëgimisë Botërore (1031 site në Korrik 2015). Ky Kit
lehtëson procesin e të mësuarit nëpërmjet një varieteti të gjerë materialesh
fotografike. Shumë të rinj do i shohin këto site për herë të parë dhe nuk do
tëmund t’i harrojnë. Ata të cilët kanë mundësi të përdorin teknologji edukimi
si CD-ROM dhe Internet janë të inkurajuar t’I përdorin për të zbuluar
mrekullitë e siteve të Trashëgimisë Botërore.
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Eskursione në sitet e
e TrashëgimisëBotërore

Nxënës hungarezë mësojnë më shumë
për Shpellat e Aggtelek Karst dhe
Slovak Karst nga një ekspert, Hungari
dhe Slovaki..
© UNESCO

Projekti i Edukimit të të Rinjve mbi
Trashëgiminë Botërore nga UNESCO
ka treguar se sa më shumë dikush të
mësojë për Trashëgiminë Botërore,
aq më shumë ka dëshirë të mësojë
më tej, të eksplorojë dhe të kërkojë
përtej kufijve dhe kontinenteve.
Në këtë mënyrë, një numër
aktivitetesh të Paketës së Mjeteve
mundësojnë një kuptim më të mirë të
karakteristikave, vlerave dhe ruajtjes
së siteve kulturore dhe natyrore të
përzgjedhura nga vende të ndryshme të botës. Shpresojmë që informacioni dhe
fotografitë të inkurajojnë nxënësit për të përfytyruar eksplorimin e vendeve të
largëta dhe, në këtë mënyrë, të zhvillojnë interes për to.

Aktivitet për Nxënësit 1
QUIZ MBI SITE TË TRASHËGIMISË BOTËRORE
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Objektiva: të përcaktojmë njohuritë e nxënësve mbi sitet
e Trashegimisë Botërore dhe të zhillojmë interesin e tyre
për ruajtjen e Trashëgimisë Botërore

Ushtrime

Aktivitete
në klasë

1 orë
mësimi

Gjeografi
Shkenca
sociale

Foto të
plastifikuara,
Lista e
Trashëgimisë,
Përshkrime të
Shkurtra

ü Shpjegojini nxënësve se do u jepni një quiz mbi Trashëgiminë Botërore

dhe kërkojuni të bëjnë një listë me numra nga 1 te 26 dhe të shkruajnë emrat
e siteve për cdo fotografi që do u tregoni. Në qoftë se nuk janë të sigurt për
emrin e sitit, mund të shkruajnë emrin e shtetit ku mendojnë se ndodhet siti.
Ua tregoni 26 fotografite e plastifikuara një nga një, në mënyrë që të kenë
kohë të shkruajnë emrin e sitit (të cilin mund ta gjeni pas fotografisë).

ü Pasi u keni treguar nxënësve të gjitha fotografitë, kërkojuni të shkëmbejnë

listat me nxënësit ngjitur dhe t’i korrigjojnë duke vendosur një pikë për çdo
përgjigje të saktë dhe një gjysmë pike për shtetet e gjetura saktë (në rastet
kur kanë shkruar vetëm emrin e shtetit të vendndodhjes).

Vizita në site dhe muzeume
Një nga karakteristikat interesante të edukimit mbi Trashëgiminë Kulturore
është mundësia që ofron për t’i nxjerrënxënësit nga klasa dhe për të vizituar
site dhe muzeume në komunitetin e tyre, shtetin e tyre dhe jashtë shtetit.
Për të pasur ndikim maksimal, vizitat duhen bërë pas një planifikimi të
kujdesshëm, organizimi efektiv dhe aktivitete pas vizitave.

p Ekskursione në site
Eksperienca ka treguar se një nga momentet kulminante të edukimit mbi
Trashëgiminë Botërore është vizita në një sit të Trashëgimisë Botërore. Hapat
praktikë të mëposhtëm rezultojnë në një eksperiencë të paharrueshme si për
mësuesit ashtu dhe për nxënësit.

Përgatitja
Përgatitja e mjaftueshme është e domosdoshme për një vizitë të suksesshme
në sit. Kjo përfshin:
ª Vizitë përgatitore në sit nga mësuesi/mësuesit;
ª Përgatitja e një pyetsori për para dhe pas vizitës për të vlerësuar
ndryshimin në njohuri, qëndrimi, aftësi dhe sjelljetënxënësve mbi
sitin dhe ruajtjen e tij;
ª Përgatitja e nxënësve për aktivitete të veçanta, si p.sh. rikrijimi isë
shkuarës, tregim i historive dhe legjendave mbi sitin dhe vizatime të
sitit;
ª Planifikimi i punës qëdo ukërkohet nxënësve të bëjnë pas vizitës.
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Përpara vizitës
Përpiquni të përfshini mësues nga disiplina të ndryshme për t’ju ndihmuar të
përgatisni nxënësit tuaj për vizitën. Mësuesi i historisë mund
të ndihmojë me informacione për
sitin ndër vite, mësuesi i gjeografisë
mund të tregojë karakteristikat e
vendndodhjes së sitit, mësuesi i
gjuhëve mund të mundësojë
tekste të veçanta (letërsi, poezi,
drama), mësuesi i arteve mund
t’i ftojënxënësit të vizatojnë
piktura të sitit ose të bëjnë makete
të tij, mësuesi i matematikës mund
t’u kërkojë të llogarisinsi është
ndërtuar siti kulturor ose numrin e
specieve në një sit natyror, mësuesi
i shkencës mund t’u ofrojë njohuri
mbi rreziqet e mndshme qëi vijnë
sitit nga turizmi, ndotja ose neglizhenca.

Nxënës ASP të
veshur me veshje
koke antike
Egjiptiane gjatë
vizitës së tyre ne
piramidën me
shkallë, Saggara,
Egjipt.© UNESCO

Për një vizitë më të paharrueshme për nxënësit, ftojini të vishen me veshje
tradicionale, merrni me vete muzikë antike ose tradicionale ose tregojuani
nxënësve që të mund të këndojnë, ftoni dikë të veçantë, etj.Pyesni në qoftë
se siti ka nji Oficer Edukimi që mund t’ju ndihmojë me planifikimine vizitës.
Në rast se ka materiale ekzistuese edukimi mbi sitin, përdorini me nxënësit
para vizitës.Mblidhni të gjithë informacionet praktike që ju nevojiten (p.sh.
çmimi i hyrjes, oraret e hapjes dhe mbylljes, leja për të bërë fotografi, leja
për ushqime, dyqane suveniresh, tualet, ndihmë e shpejtë) dhe kontrolloni
nëse mund të akomodohen të gjithënxënësit njëkohësisht, apo duhen ndarë
në grupe.
Përgatisni Fletë të Aktiviteteve për Nxënësit, për t’u plotësuar gjatë vizitës
dhe mblidhni të gjithë materialet e duhura për vizitën, si p.sh.fleta për të
shkruar dhe vizatimi, aparate fotografike dhe lapsa.
Në qoftë se keni një kamera, mund të regjistroni vizitën dhe të prodhoni
njëvideo për t’ua treguar më vonënxënësve dhe prindërve.

Vizita në sit
Fleta e Aktiviteteve
për Nxënësit
Vizita në sit
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Përpiquni të parashikoni një larmi aktivitetesh gjatë vizitës, si p.sh.vizatime,
fotografi, intervista (me ciceronë të sitit, pjesëtarë të tjerë të stafit ose me
nxënës të tjerë), përgatisni ditarët individualë tënxënësve, prodhoni një video,
lejoni pushim dhe argëtime (p.sh. festival këngësh, ushqime të veçantatë
përgatitura nga prindërit për t’u ndarë me punonjësit e sitit).

Nxënës duke vizituar
Tempullin e Parajsës
vizatojnë sitet e tyre të
trashëgimisë në një tablo
25 metërshe gjate Forumit
Rinor të Trashëgimisë
Botërore Pekin.
© UNESCO

Nxënës në Forumin Rinor
të Trashëgimisë Botërore në
Ujëvarën Viktoria, (Mosioa-Tunya) Zambia dhe
Zimbabve, debatojnë mbi
vizitën në sit
© UNESCO

Pas vizitës në sit
Aktivitetet pas vizitës janë po aq të rëndësishme sa përgatitjet, në mënyrë
qënxënësit të asimilojnë eksperiencën e tyre dhe ta ndajnë me të tjerë.
Disa sugjerime mund të përfshijnë:
ª Diskutoni me nxënësit rreth atyre çfarë panë dhe mësuan, duke përfshirë
ato gjëra që u pëlqyen më shumë apo më pak;

ª Propozoni një projekt kërkimor tëri për nxënësit, si p.sh. si mund
të përmirësojmë sitin për të promovuar turizëm duke e mbrojtur
njëkohësisht, shqyrtimi i rreziqeve të mundshshme që i kanosen
sitit dhe zgjidhjet e mundshme, bëni propozime për ciceronë të rinj
që të mund të ndihmojnë me menaxhimin e turistëve;
ª Inkurajoni nxënësit për të bërë piktura të një shkalle më të madhe
ose skulptura bazuar në skicat dhe vizatimet e tyre, dhe krijoni nje
ekspozitë për të shfaqur punimet e tyre;
ª Inkurajoni nxënësit tëlajnë fotografitë e bëra gjatë vizitës dhe
organizoni një ekspozitë ku nxënësit ose prindërit mund të zgjedhin
disa nga fotografitë më të mira të trashëgimisë botërore, mundësoni
dhurata të vogla për fituesit;
ª Inkurajoni nxënësit për të shkruar një artikull mbi vizitën e tyre për
gazetën e shkollës ose një gazetë lokale;
ª Kërkojuni nxënësve të hedhin ide mbi një vizitë tjetër në sit.
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Forumi Rinor i
Trashëgimisë
Botërore Pekin.
© UNESCO

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
Të plotësohet nga çdo nxënës para, gjatë dhe direkt pas një vizitë në një sit (preferohen site
të Trashëgimisë Botërore).
Emri i sitit....................................................................................................................
Emri i nxënësit ...........................................................................................................
Data e vizitës .............................................................................................................

Shkruani pritshmëritë tuaja për vizitën (çfarë do të donit të zbulonit, për çfarë do të donit të
mësonit, etj.):

Gjatë vizitës
Bëni një vizatim të një karakteristike ose një pjese të sitit që ju pëlqen më shumë (përdorni
një fletë të veçntë).
Regjistroni disa fakte dhe shifra që mësuat për sitin:

24

Raportoni mbi zbulimet ndijore: kur mbyllni sytë, përshkruani çfarë dëgjoni, çfarë arome
ndjeni dhe përshkruani aspektin e sitit që ju bën më shumë përshtypje:
Zhurma: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Aroma: ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Pamja: ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Pas vizitës
A ishte vizita në lartësinë e pritshmërive tuaja?

r po		

r jo

Shpjegoni

Vizitë në sitin e Trashëgimisë Botërore

Fleta e aktiviteteve për Nxënësit
Përse mendoni se ky sit është i rëndësishëm?

Komentet e fundit
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Firma

Data

Vizitë në sitin e Trashëgimisë Botërore

p Vizita në muzeume
Vizitat në muzeume janë një tjetër aspekt i rëndësishëm i edukimit mbi
Trashëgiminë Botërore dhe personelii muzeumeve si dhe anëtarët e Këshillit
Ndërkombëtar të Muzeumeve (ICOM) mund të jenë partmerë të dobishëm
për mësuesit.Muzeumet shpesh janë të vetmit vende ku mund të shihen ose
studiohen prova të tipareve të veçanta kulturore ose natyrore.
Për shkollat që nuk ndodhen pranë një muzeu, vende të tjera lokale, njerëz
të tjerë lokalë si dhe prindërit ose gjyshërit mund të luajnë role instrumentale
në kujtimin e të shkuarës dhe në bërjen e lidhjes mes të shkuarës dhe të
tashmes.

Nxënësit vizitojnë muzeun historik, ish
Shtëpia e skllevërve, në ishullin e Gorée,
Senegal.
© UNESCO
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Nxënësit ASP dëgjojnë një leksion
të veçantë në Muzeum Romak,
Aleksandri, Egjipt.
© UNESCO

Biseda të veçanta gjatëvizitave në muzeume
Disa muzeume janë shumë të mëdhenj dhe kanë me mijëra objekte dhe
artifakte, të cilët janë tepër të mëdhenj në numër për t’u asimiluar nga nxënësit
gjatë një vizite të vetme.Për këtë arsye, disa mësues vendosin të fokusohen në
një tematikë të veçantë gjatë një vizite në muze dhe organizojnë leksione nga
lektorë të veçantë (të cilët kanë njohuri për tematikën dhe janë argëtues).

Hulumtimi për një objekt në muze
Përpara vizitës në muze, për çdo student mund të caktohet një objekt të cilin
ata duhet ta vëzhgojnë dhe ta studiojnë në imtësi, veçanërisht gjatë vizitës.
Nxënësve mund t’u jepet secilit pjesa ‘Kërkim mbi një objekt në muze’ e
Fletës së Aktiviteteve Studentore në mënyrë që kjo detyrë të lehtësohet.
Nxënësit mund të prezantojnë gjetjet e tyre mbi objektet e caktuara në klasë
pas vizitës në muze.

Fleta e aktiviteteve për Nxënësit
Tregoni objektin e muzeumit që do të studioni:
Aspektet që do
tëvëzhgohen

Pyetje

n
n
n
n

Tipare
fizike

n

n
n

n

n

Ndërtimi

n

n

n

Funksioni
n

n

Projektimi

n
n

n

n

n
n
n

Vlera

n

n
n
n

Vëzhgime

Pyetje të tjera të
nevojshme

Çfarë ngjyre është?
Çfarëarome ka objekti?
Si tingëllon?
Nga çfarë materiali
përbëhët?
Është natyral apo i
bërë nga njeriu?
Është i plotë?
Është ndryshuar,
përshtatur apo
rregulluar?
Është i vjetëruar?

Është i bërë me dorë
apo me makineri?
Është bërë me kallëp
apo në pjesë?
Si është bashkuar?

Siështë përdorur
objekti?
Ka ndryshuar përdorimi?

A e përmbush mirë
detyrën që iështë
caktuar si objekt?
Është i dekoruar?
A janë përdorur
materialet më të mira?
A ju pëlqen pamja e
objektit?
Si do ta dizenjonit ju?

Saështë vlera e tij?
Për njerëzit që e bënë?
Për njerëzit që e
përdorën?
Për njerëzit që e
mbajnë?
Për ju?
Për një muze?
Për një koleksionist?

Hulumtimi për një objekt në muze
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Vizita në workshop-e të punimit me dorë

Lista e
materialeve referencë

Disa lloje të punës me dorë (si për shembull poçaria) që shohim në muze
bëhën dhe sot e kësaj dite nga punonjës artizanalë arti i të cilëve është
përcjellë nga një gjeneratë te tjetra në dekada e shekuj. Duke organizuar
vizita nëworkshope artizanale, nxënësit mund të prekin dhe të shohin vetë se
si punimet tradicionale, që ata i kanë parë në muze, punohen edhe në ditët e
sotme. Në këtë mënyrë, ata mund të kuptojnë lidhjen mes identitetit të tyre,
trashëgimisë (duke përfshirë Trashëgiminë Botërore) dhe artizanatin vendas.
Fëmijët mësojnë artin
e endjes në Guatemala
si pjesë e Projektit
Ndër-rajonal Për
Ndërgjegjësimin Për
Artet dhe Artizanatin nga
UNESCO.
© UNESCO
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Inskenimi
Shumë mësues të cilët kanë si synim të nxisin interesin e nxënësve në favor
të ruajtjes së Trashëgimisë Botërore kanë kuptuar që inskenimi është një
mjet shumë i dobishëm. Loja me role/inskenimi ka pesë objektiva kryesore
mësimi:
ª Rritja e ndërgjegjësimit;
ª Bën më të kuptueshme tematikat e vështira dhe abstrakte;
ª Nxënësit fitojnë aftësi kërkimore;
ª Formimi i qëndrimeve dhe përkushtim afatgjatë;
ª Zhvillimi i potencialit kreativ tënxënësve.

p Inskenimi në ambjentet e klasës
Ruajtja e Trashëgimisë Botërore përfshin shumë çështje sfiduese e ndonjëherë
komplekse, si për shembull vendimi për të shtuar site në Listën e Trashëgimisë
Botërore, zgjedhja mes materialeve dhe metodave të ndryshme të ruajtjes,
zhvillim (shembja e shtëpive të vjetra, zhvillimi i turizmit, ndërtimi i rrugëve
të reja, etj.), planifikimi i ruajtjes dhe menaxhimit, studimi i sitit, fushata
promocionale, ose prioriteti i delegimit të fondeve në mbështetjen e një siti
në vend të një tjetri.
Nëpërmjet inskenimit, nxënësit mund të kuptojnë më mirë cështje të tilla si
dhe si tëmarrin vendimin e përshtatshëm. Mësuesit mund ta ndajnë klasën në
grupe të vogla dhe mund t’i kërkojnë çdo grupi të reflektojë dhe të kërkojë

pozicionine grupit ose personit të cilin ata duhet të luajnë. Mësuesit mund t’i
ndihmojnë duke u sugjeruar ku mund të gjejnë informacionet e përshtatshme.
Nga ana tjetër, mësuesit mund të përgatisin përpara klasës fletë me profilet e
çdo pale të interesuar dhe t’i shpërndajnë ato mes grupeve tënxënësve.Çdo
grup diskuton pozicionin e tij dhe përzgjedh njënxënës për të marrë pjesë në
inskenim, ku secili nga aktorët mbron pozicionin përkatës të grupit të tij/saj.
Pjesa tjetër e nxënësve janë juria ose komiteti i cili do të votojë mbi vendimin
që duhet marrë pas prezantimeve.
Në mënyre qënxënësit të kuptojnë procesin e inskenimit, mund të ndërmerren
hapat e mëposhtëm:
ª Përcaktoni natyrën e sfidës së ruajtjes me të cilën përballet siti i
Trashëgimisë Botërore;
ª Nxënësit që përfaqësojnë grupe të ndryshme interesi prezantojnë
mënyra të mundshme për t’u përballur me këtë sfidë;
ª Nxënësit vlerësojnë zgjidhjet e prezantuara;
ª Nxënësit zgjedhin zgjidhjen më të mirë në mënyrë demokratike;
ª Nxënësit vendosin si të implementojnë zgjidhjen;
ª Nxënësit vlerësojnë pasojat e zgjedhjes së tyre.

p Përjetimi i historisë nëpërmjet dramatizimit në

sitet e Trashegimisë Botërore

Vënia në skenë e një drame historike në një sit të Trashëgimisë Botërore
mund të lërë përshtypje të fortë në mendjet e të rinjve. Një numër dramash
të famshme janë prodhuar në site trashëgimie, si për shembull Hamleti
i Shekspirit në Kështjellën Kronborg në Danimarkë dhe opera Aida e
Verdit në Luksor, Egjipt.Nxënësit e Projektit të Rrjetit të Shkollave të
Ndërlidhura UNESCO (ASPnet) në qytetin e Split, Kroaci (Qyteti është
në Listën e Trashëgimisë Botërore) vunë në skenë një dramë që ka të bëjë
me Perandorin Romak Dioklecianin në rrënojat e pallatit të tij.
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Nxënësit ASP nga qyteti Split
në Listën e Trashëgimisë
Botërore sjellin në jetë
historinë nëpërmjet
inskenimit (Kompleksi
historic Split me Pallatin e
Dioklecianit, Kroaci).
© UNESCO

p Zgjidhja paqësore e konfliktit
Ndonjëhere krijohen konflikte në lidhje me ruajtjen e Trashëgimisë Botërore,
si pasojë e grindjeve mbi pronësinë, luftërave ose propozimeve për zhvillim,
të cilat duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore nëpërmjet zgjidhjeve kreative
dhe të drejta.Inskenimi është një mënyrë e mirë për t’i pajisur nxënësit me
aftësi për zgjidhje konflikti pa dhunë, për t’i ndihmuar të shohin pikëvështrime
të ndryshme të një cështje dhe për të kuptuar rëndësine dhe zbatimin e
konceptit të kompromisit.
Mësuesit mund të përgatisin një skenar, për shembull një plan zhvillimi kundrejt
mbrojtjes së një siti të Trashëgimisë Botërore. Klasa mund të ndahet në grupe
të ndryshme dhe çdo grupi t’i jepet një rol specifik, për shembull manaxher
zhvillimi, kujdestar tradicional i një siti, kurator trashëgimie, kryebashkiak
vendas, punonjës ndërtimi lokal ose turist. Lista e mëposhtme u shpërndahet
të gjithë grupeve për te ndihmuar në përgatitjen për debatin e negociatave
që duhet të rezultojë në një zgjidhje e cila do të ishte e përshtatshme për të
gjithë dhe e cila nuk sjell problem në të ardhmen.
Lista për ruajtjen e Trashegimisë Botërore nëpërmjet zgjidhjes paqësore në
sajë të inskenimit:
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1. Përqëndrohuni tek cështja dhe jo tek folësi.
2. Përpiquni ta vendosni veten në situatën e kundërshtarit tuaj
dhe kini parasysh që një grup mund të ketë disa interesa.
3. Lejojini kundërshtarët tuaj të flasin lirshëm për mendimet e tyre.
Dëgjoni me vëmendje.
4. Përpiquni t’i kuptoni kundërshtarët tuaj dhe argumentet e
tyre kryesore.
5. Bëni pyetje të rëndësishme në vend të komenteve të
vrullshme.
6. Sigurohuni që kundërshtari juaj të kuptojë çfarë
doni të thoni.
7. Mos u fokusoni tepër në detaje.
8. Gjeni zgjidhje që do të kënaqin të gjitha grupet në
qoftë se është e mundur. Objektiva është gjetja e një
zgjidhjeje të përshtatshme.
9. Mos i kërcënoni kundërshtarët tuaj.
10. Mos iu dorëzoni presionit.
11. Kontribuoni pozitivisht në diskutim.
12. Zgjidheni konfliktin me hapa, duke u fokusuar ne cështjet
më të vështira.		
13. Bashkëpunoni për të evituar konflikte të reja.
14. Arrini në një marrëveshje për mënyrat e zgjidhjes së konflikteve në
të ardhmen.		

Mësuesi duhet të jetë mbikqyrës në prapaskenë si dhe të jetë i gatshëm të
ndihmojë në rast se ka nevojë.

Rrjetet Globale dhe Interneti
Ne po jetojmë në epokën e shpërthimit të informacionit. Nëpërmjet Internetit,
ne mund të kemi akses të menjëhershëm në librari, banka të dhënash, arkiva,
raporte të motit, prodhime konsumi, etj. të cilat ndodhen në pjesë të ndryshme
të botës. Meqenëse informacioni dhe të dhënat janë aspekte të rëndësishme
të edukimit dhe kërkimit mbi Trashëgiminë Botërore, teknologjia e re siguron
mënyra të reja për mësuesit dhe nxënësit që të zbulojnë vlerat e siteve të
Trashegimisë Botërore dhe për të mësuar rreth mbrojtjes së tyre.
Megjithatë, Interneti nuk ështëi disponueshëm për të gjithë në të gjitha
rajonet e botës dhe shumica e njerëzve akoma nuk kanë mundësi ta përdorin.
Sidoqoftë, kostot e blerjes së një kompjuteri po bien dhe shërbimet e
telekomunikacionit janë më pak të shtrenjtanë të gjithë botën që do të thotë
se numri i përdoruesve pritet të rritet shpejt.

p RrjetetGlobale
Projekti i Të Rinjve Për Edukimin Mbi Trashëgiminë Botërore nga UNESCO
lejon shkollat të jenë pjesë e një rrjeti global që përfshin të gjitha llojet e
shkollave dytësore në të gjitha pjesët e botës. Një dimension i rëndësishëm
i projektit është të mësuarit bashkë dhe ndarja e eksperiencave me njëri
tjetrin për të zhvilluar mënyra të reja dhe efektive të përhapur Trashëgiminë
Botërore në kurrikulat e shkollave.
Shumica e shkollave që marrin pjesë në Projekt janë anëtarë të Projektit
Rrjeti i Shkollave të Ndërlidhura (ASPnet) që është dizenjuar për të
përforcuar dimensionet humane, kulturore dhe ndërkombëtare të edukimit
duke ndërmarrë projekte pilote siç është Projekti i Të Rinjve Për Edukimin
Mbi Trashëgiminë Botërore nga UNESCO, i cili drejtohet nga ASPnet së
bashku me Qëndrën e Trashëgimisë Botërore UNESCO. Shkollat ASPnet
shpesh vendosin lidhje dhe shkëmbime të cilat përfshijnë jo vetëm ndarjen e
eksperiencave por ndonjeherë edhe ndarjen e resurseve.
Një pjesë tjetër kryesore e rrjetit është bashkimi inxënësve dhe mësuesve
nga pjesë të ndryshme të botës dhe UNESCO e arrin këtë nëpërmjet
Forumeve Rinore të Trashëgimisë Botërore dhe workshop-eve nënrajonale
për mësuesit. Shtetet Anëtare të UNESCO janë gjithashtu të inkurajuara
të marrin iniciativa për organizimin e eventeve të veçanta të trajnimit për
mësuesit dhe nxënësit.
Është sigurisht shumë e shtrenjtë të mbledhësh të gjithënxënësit dhe mësuesit
nga shtete të ndryshme. Megjithatë, përdorimi i teknologjive të reja për
qëllime lidhjeje në rrjet, siç është Interneti po dëshmon të jetë një mënyrë
shumë efektive që njerëzit të arrijnë të njohin njëri tjetrin dhe të mund të
mbajnë komunikim të gjallë dhe të rregullt dhe të ndajnë ide.
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Lista e materialeve
të Referencës
p

Lidhja efektive në rrjet gjithashtu kërkon rrjedhje të shpeshtë informacioni
dhe bashkëpunime të forta.UNESCO shpërndan në mënyrë të rregullt
informacione në Internet mbi Projektin e Të Rinjve për Trashëgiminë
Botëroredhe në publikime të ndryshme.

Përdorimi i Internetit në mbështetje të edukimit
mbi Trashëgiminë Botërore
Mënyrat e marrjes së informacionit janë duke pësuar ndryshim dhe zhvillim
të pa precedentuar ndërkohë që teknologjitë e reja të komunikimit bëhen
më të disponueshme.Një sfidë e madhe për të rinjtë e ditëve të sotme është
të arrijnë të të bëjnë diferencimin mes rrjedhës së informacionit dhe të
dhënave në dispozicion dhe të krijojnë një qëndrim kritik ndaj tyre.Për më
tepër, nxënësit duhet të dinë për çfarë të kërkojnë, ku dhe si.

Interneti
Interneti është një rrjet global për shkëmbimin e informacionit, i cili
mbështetet në një protokoll ose standard të përbashkët komunikimi.
Internet bën të disponueshëm databaza informacioni, revista elektronike,
bibliografi dhe software dhe siguron forume të reja për shkëmbimin dhe
përhapjen e informacionit.
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Në kohët e sotme po zgjerohet me një shpejtësi që askush nuk e kishte
parashikuar. Faqe web të reja po shtohen çdo ditë. Në vitin 1995 Interneti
përdorej nga 56 milionë përdorues. Në 2014 kjo shifër arriti 2.9 bilion
përdorues aktivë të internetit.

Posta Elektronike (E-mail)
Posta elektronike është një mënyrë e dërgimit të mesazheve duke
përdorur kompjuterët.Mesazhet janë të shtypur në kompjuter i
cili është i lidhur në mënyrë elektronike me kompjutera të tjerë
nëpërmjet një modemi dhe telefonit, ose linjave të energjisë.
Çdo shkollë me një kompjuter tëçfarëdo lloji, me një modem
tëçfarëdo shpejtësie dhe një linjë telefonike mund të shkëmbejë
e-maile dhe kështu bëhët pjesë e rrjetit tëri të komunikimit global.
Është e thjeshtë, për shembull, të abonohesh në WHNEWS,
shërbimi elektronik i lajmeve të Trashëgimisë Botërore i UNESCO,
ose në Buletinin e Trashëgimisë Botërore nëpërmjet e-mailit.
Është gjithashtu e mundur të kemi akses mbi informacionet nëpërmjet
e-mailit nga World Wide Web (www)

World Wide Web (WWW)
World Wide Web është një nga një numër mjetesh që janë në dispozicion në
Internet për t’i lejuar përdoruesit të publikojnë informacione për një audiencë
globale.Përdoruesit e kompjuterit postojnë informacion, si në një stendë buletini.
Faqet individuale të disponueshme në internet njihen si faqe web.Ato
përmbajnë zakonisht fjalë ose fraza të theksuara të cilat përmbajnë lidhje
me informacione të tjera të përshtatshme (dokumenta, organizata, etj.) që
gjenden në faqe të tjera web.

Disa faqe web e publikojnë informacionin në formë teksti, ndërsa të tjera
mund të përmbajnë gjithashtu figura, animacione ose audio.
Një sit webështë një koleksion ose grup faqesh web-i të cilat publikohen nga
një institucion, organizatë, individ, shkollë, etj.

Përse të përdorim internetin?
Interneti i ofron mësuesve dhe nxënësve shumë burime të reja informacioni si
dhe mundësi për të vendosur kontakt direkt me mësues, nxënës dhe shkolla
të tjera në pjesë të ndryshme të botës.Nxënësit duhet të pajisen me aftësitë
e duhura për të përfituar nga resurset qëky rrjet i gjerë ofron.
Përdorimi i Internetit ndihmon në:		
ª Prezantimin e nxënësve me funksionet kryesore të Internetit;
ª Zhvillimin e aftësive në përdorimin e teknologjisë së informacionit
për të bërë kërkime mbi Trashëgiminë Botërore;
ª Sigurimin e aksesit të informacionit, gazetarisë elektronike,
programeve software, dhe forume për shkëmbimin e informacionit
ª Promovimin e mësimit ndërkulturor duke lejuar nxënësit të
kontaktojnë direkt me bashkëmoshatarët e tyre nëpjesë të tjera
të botës;
ª Inkurajimin e nxënësve për të përdorur teknologji informacioni për
zgjidhjen e problemeve në situata specifike;
Nëpërmjet internetit dhe e-mailit nxënësit mund të prezantojnë vetveten,
kulturën e tyre, traditat, vlerat dhe trashëgiminë tek bashkëmoshatarët e tyre
në vende të largëta. Ata mund të komunikojnë me nxënës nga shteti i tyre
ose nga shtete të tjera për të mësuar mbi kulturën, civilizimet dhe sitet e
trashëgimisë së tyre.Shkolla nga pjesë të ndryshme të botës mund të punojnë
së bashku për projekte të përbashkëta që synojnë mbrojtjen e trashëgimisë
së përbashkët nga rreziku dhe shkatërrimi prej ndotjes, urbanizimit, luftërave
ose neglizhencës.
Aktivititete:
1. Konsultoni faqene webit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO
për të zbuluar çfarë po bën organizata në favor të mbrojtjes së
Trashëgimisë Botërore (http://www. whc.unesco.org/).
2. Futuni në sitin web të ASPnet për të identifikuar një shkollë që
është e përfshirë në edukimin mbi Trashëgiminë Botërore. (http://
www.unesco.org/en/wheducation).
3. Zhvilloni një projekt për edukimin mbi Trashëgiminë Botërore, si
për shembull përshkrimi dhe krahasimi i turizmit që lidhet me një
sit të Trashëgimisë Botërore në dy shtete.
4. Përpiloni një listë me site të propozuara për t’u përfshirë në Listën
e Trashëgimisë Botërore dhe shkëmbejini.
5. Shkruani një histori me vizatime mbi vizitën e Patrimonitos në një
sit lokal dhe dërgojeni në një shkollë tjetër.

33

6. Konsultoni bibliotekën e një universiteti të madh në një shtet tjetër
dhe përgatisni një bibliografi mbi një sit specifik të Trashëgimisë
Botërore.
7. Mblidhni fonde për të pajisur dhe për të lidhur me internetin një
shkollë të edukimit mbi Trashëgiminë Botërore e cila nuk I ka
kushtet e duhura.
8. Krijoni një faqe për shkollën tuaj ku të përshkruani projektet e
Trashëgimisë Botërore që keni bërë.
9. Përdorni rrjetin për të komunikuar me bashkëmoshatarët tuaj në
një shtet tjetër për të diskutuar aspekte të veçanta të edukimit
mbi Trashëgiminë Botërore.
10. Abonohuni tek Buletini i Trashëgimise Botërore, WHNEWS,
kërkoni në ASPnet dhe konsultoni sitin web të Edukimi mbi
Trashëgiminë Botërore.

p Trashëgimia Botërore në Internet
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Faqja web e Trashëgimisë Botërore (http://whc.unesco.org/), faqja zyrtare
e Sekretariatit per Konventën mbi Mbrojtjen e Trashëgimisë Botërore
Kulturore dhe Natyrore, është burimi i informacionit më definitiv mbi Listën
e Trashëgimisë Botërore, Konventës dhe partnerëve të saj të shumtë në botë.
Websiti, përfshin informacione për sitet, Konventën, dokumente të Komitetit
qënga 1992, publikime, lajme, si të ndihmojmë dhe kë të kontaktojmë nga
organizatat e shumta të përfshira në mbrojtjen e trashëgimisë sonë të
përbashkët. Secila nga sitet në Listën e Trashëgimisë Botërore përshkruhet në
një faqe web, me linke të organizatave partnere që mundësojnë informacion
shtesë. Secili nga Shtetet Partnere në Konvente përshkruhet gjithashtu në një
faqe web të tijin duke mundësuar informacione për kontakt, linke për faqe
web në lidhje me të, dhe aktivitetet e tij për Trashëgiminë Botërore.
Websiti i Trashëgimisë Botërore momentalisht ndahet në gjashtë fusha
tematike:
LAJME
SITE
KONVENTA
PJESËMARRJE
VETËM PËR FËMIJË
EDUKIMI
‘SITE’ përmban harta dhe një listë të të gjitha siteve të Trashëgimisë Botërore
sipas rajonit dhe kategorisë; ‘KONVENTA’ shpjegon si funksionon Konventa
e Trashëgimisë Botërore. Në seksionin ‘EDUKIMI’ mund të gjeni çdo gjë mbi
‘Trashëgimia Botërore në Duart e të Rinjve’ dhe nëse regjistroheni, mund ta
shihni këtë kit në anglisht ose frengjisht.
Vizitoni websitin e Trashëgimisë Botërore te: http://whc.unesco.org/
Adresa të tjera:
ª Lista e Trashëgimisë Botërore: http://whc.unesco.org/en/list/
ª Lista e Trashëgimisë Botërore në rrezik:http://whc.unesco.org/en/danger/
ª Shtetet pjesëmarrëse në Konventë: http://whc.unesco.org/en/statesparties/

p ASPnet në Internet
Websiti i Projektit Rrjeti i Shkollave të
Ndërlidhura (ASPnet) të UNESCO përfshin
informacion të përgjithshëm mbi rrjetin,
objektivat e tij, numri i shkollave dhe vendeve
pjesëmarrëse, projektet më të rëndësishmë,
dokumentet e disponueshme, broshurat
praktike dhe manual të ASPnet.
Për më shumë informacion, mund të dërgoni
një e-mail ne:
aspnet@unesco.org
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p Adresa Interneti të dobishme
PROJEKTI RRJETI I SHKOLLAVE TË NDËRLIDHURA (ASPnet)
http://www.unesco.org/education/asp
QENDRA E TRASHËGIMISË BOTËRORE UNESCO
http://www.unesco.org/whc/
e-mail: wh-info@unesco.org
LISTA E TRASHËGIMISË BOTËRORE
http://www.unesco.org/whc/nwhc/pages/sites/main.htm
BASHKIMI PËR RUAJTJEN E BOTËS (IUCN)
http://www.iucn.org
KËSHILLI NDËRKOMBËTAR I MUZEUMEVE (ICOM)
http://www.icom.org
KËSHILLI NDËRKOMBËTAR I MONUMENTEVE DHE SITEVE (ICOMOS)
http://www.icomos.org
QENDRA NDËRKOMBËTARE PËR STUDIMIN E RUAJTJES DHE
RESTAURIMIT TË PRONËSIVE KULTURORE (ICCROM)
http://www.iccrom.org
BURIME NË INTËRNET PËR RUAJTJEN E TRASHËGIMISË
http://www.cr.nps.gov/ncptt/irg/

36

ORGANIZATA E QYTETEVE TË TRASHËGIMISË BOTËRORE (OWHC)
http://www.ovpm.org

Konventa e Trashëgimisë Botërore

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Historic Sanctuary of Machu Picchu, Peru. © UNESCO/B. Mourou
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‘. . . degradimi ose zhdukja .
e trashëgimisë kulturore ose natyrore
përbën varfërimin e dëmshëm të
trashëgimisë së të gjitha kombeve
në botë.
Hyrje ne Konventën e Trashëgimisë
Botërore
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Shpëtimi i trashëgimisë së botës
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Objektivat
Njohuri
Të ndihmojmë studentët në zhvillimin e njohurive dhe kuptimin për:
n
n
n
n
n

konceptet e trashëgimisë dhe Trashëgimisë Botërore
rreziqet që i kanosen Trashëgimisë Botërore
rëndësinë e Konventës së Trashëgimisë Botërore
kriteret e përdorura për përfshirjen e siteve nëListën e Trashëgimisë Botërore
procesin themelor të mbrojtjes së Trashëgimisë Botërore.

Qëndrimet
Të enkurajojmë studentët të:
n
n
n
n

përfshihen në mbrojtjen e trashëgimisë lokale
respektojnë dhe vlerësojnë sitet e Trashëgimisë Botërore
ndërgjegjësohen dhe interesohen në kultura të tjera
respektojnë diversitetin kulturor dhe natyror

Aftësi
Të ndihmojmë studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre për të:
n
n
n
n

marrë vendime të përgjegjshme për ruajtjen e trashëgimisë lokale dhe botërore
sugjeruar dhe kontribuar në zgjidhjen e problemeve në lidhje me cështjet e trashëgimisë
kontribuar në ruajtjen e trashëgimisë
kryer kërkime dhe përdorur teknika analitike për të mësuar më shumë për Trashëgiminë Botërore.
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Konventa e
Trashegimisë Botërore

Ndërgjegjësimi për trashëgiminë tonë
p Çfarë është trashëgimia?
Trashëgimia përkufizohët shpesh si trashëgimia jonë nga e kaluara, me të
cilën jetojmë, dhe të cilën ua lemë gjeneratave të ardhshme për të mësuar
nga ajo, për ta admiruar dhe shijuar.
Në fjalor do të shihni se trashëgimia përkufizohet si dicka qëështë trashëguar.
Trashëgimia
1. Diçka që është trashëguar ose mund tëtrashëgohët. . . .
2. Të trashëguarit; vazhdimësia. . . .
3. Një pronësi e marrë ose e dhënë. . . .
4. Një shumë ose porcion i trashëguar. . . .
Fjalori Oxford i shkurtuar

Trashëgiminë e mendojmë si ato vende dhe objekte të cilat dëshirojmë
t’i ruajmë.Këto janë vende dhe objekte kulturore dhe natyrore të cilat i
vlerësojmë sepse vijnë nga paraardhësit tanë, janë të bukura, shkencërisht
të rëndësishmë dhe shembuj e burime të pazëvendësueshme të jetës dhe
frymëzimit.Ato janë pikat tona të referimit, identiteti yne. Kjo trashëgimi
shpesh reflekton jetët e paraardhësve tanë dhe shpesh mbijeton vetëm nga
përpjekjet specifike për ta ruajtur..
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Trashëgimia
Botërore
dhe identiteti

Trashëgimi e palëvizshme:
Taj Mahal, India. ©
UNESCO/P. Leclaire

Mund të imagjinoni zonën tuaj lokale pa trashëgimi? Mendoni, për shëmbull,
vendet ku jetoni ju dhe nxënësit tuaj.Çfarë përfaqëson të shkuarën, të tashmen
dhe të ardhmen? Çfarë duhet të ruhet? Çfarë mund të zëvendësohet? Çfarë
është e pazëvendësueshme?
Bota përfshin trashëgiminë kulturore dhe atë natyrore. Në rajonin tuaj mund
të njihni site arkeologjike, kisha, vende të tjera fetare ose të shenjta ose qytete
historike.Këtë e quajmëtrashëgimi kulturore.Mund të jetoni pranë një pylli
ose pranë një bregdeti të mrekullueshëm.Këtë e quajmë trashëgimi natyrore.
Kjo trashëgimi është trashëgimi e palëvizshme (nuk mund të zhvendoset
lehtësisht). Objektet e trashëguara si monedhat, mostra botanike, piktura,
statuja ose objekte arkeologjike
janë trashëgimi e lëvizshme
(mund të zhvendosen lehtësisht
nga një vend në një tjetër).

Trashëgimi e lëvizshme:
African mask

Aktivitet për Nxënësit 2

DOMETHËNIA E TRASHËGIMISË

Objektiva: të kuptojmë domethënien,
vlerën dhe llojet e trashëgimisë

Diskutim

Aktivitet në
klasë

2 orë
mësimore

Gjuhë,
Histori,
Shkenca Sociale

Foto e
plastifikuar

Mjete
personale

Trashëgimia e lëvizshme

ü Tregoni studentëve një objekt tuajin (një pikturë, një bizhu, një qilim,
për shembull) që ju është trashëguar nga gjenerata familjarësh dhe që ju e
vlerësoni. Shpjegoni qëky objekt është një shembull trashëgimie të lëvizshme
duke qenë se mund të zhvendoset dhe transportohet lehtësisht. Është
trashëgimi kulturore apo natyrore?

ü Diskutoni
ª Çfarëështë objekti? Pse ka vlerë për ju dhe pse doni të kujdeseni e ta
ruani? Në qoftë se doni të kujdeseni për të dhe tua trashëgoni femijëve
tuaj, çfarë duhet të bëni për ta mbrojtur?
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ª Kërkojuni studentëve të sjellin një objekt që vlerësojnë në klasë të
nesërmen. Krijoni një muzeum të përkohshëm në klasë duke i vënë
objektet në ekspozitë dhe diskutoni për to. Çfarë i bën ato objekte aq me
vlerë për studentët sa duan t’i trashëgojnë në gjenerata të ardhme?

ü Shpjegoni qëUNESCO administron një konventë tjetër ndërkombëtare që

ka të bëjë me mbrojtjen e trashëgiminë e lëvizshme kulturore (Konventambi
Mënyrat e Ndalimit dhe Parandalimit të importit dhe eksportit të jashtligjshëm
dhe Transferimin e Pronësisë të Pronësive Kulturore, 14 Nëntor 1970).

Trashëgimia e palëvizshme
Shpjegoni që sitet e regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore të
UNESCO janë të gjitha trashëgimi të palëvizshme, që nuk mund të zhvendosen
lehtësisht.Zgjidhni shembuj nga fotografite e plastifikuara.

ü Diskutoni
ª Kërkojuni studentëve të mendojnë për site që kanë parë ose studiuar
(kombëtare dhe ndërkombëtare) dhe listoni informacionin dhe
domethënien që këto vende kanë përcjellë te ne (shembuj arkitekturore,
specie të rralla bimësh dhe kafshësh)
ª Kërkojuni studentëve të mendojne për site natyrore lokale që duan të
mbajnë të paprekura në të ardhmen. Listoni arsyet për të cilat është e
rëndësishme të ruhen këto site dhe diskutoni.

Lista e materialeve
Referencë

Fotografi të
plastifikuara

Trashëgimi e paprekshme:
Kërcimtarë nga Burundi.
©UNESCO/M. Claude

p Rreziqe serioze për mbijetesën e trashëgimisë sonë
Trashëgimia
Botërore
dhe identiteti

Trashëgimia
Botërore dhe
turizmi
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Lista e
materialeve
referencë

Trashëgimia
Botërore dhe
mjedisi

Trashëgimia jonë kulturore dhe natyrore është e brishtë dhe shumë e rrezikuar,
veçanërisht gjatë një qind viteve të fundit.Për shembull, gjatë Luftës së Parë
dhe Luftës së Dytë Botërore u shkatërruan shumë qytete të vjetra.Trashëgimia
jonëështë kërcënuar dhe nga rritja e urbanizimit, varfërisë, fatkeqësive natyrore
dhe ndotja e mjedisit.Rritja masive e turizmit rrezikon gjithashtu të mbingarkojë
shumë monumente dhe site.Një nga rreziqet më të mëdha për mbijetesën e
trashëgimisë sonëështë neglizhenca nga shumë njerez mbarë botën.
Në përgjigje të këtyre rreziqeve të mundshme në rritje në vitet midis dy
Luftrave Botërore, Lidhja e Kombeve, paraardhësi i Kombeve të Bashkuara,
filloi të kërkonte mënyra për të shpëtuar trashëgimine tonë. Lidhja thirri
vendet mbarë botën për të bashkëpunuar në mbrojtjen e trashëgimisë. Kur
u themelua në 1945 Organizata e Kombeve të Bashkuara për Edukimin,
Shkencën dhe Kulturën, - United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), në fund të Luftës së Dytë Botërore,kjo
punë u përshpejtua me zhvillimin e disa fushatave për te shpëtuar sitet të një
rëndësie të veçantë dhe përpilimin e konventave ndërkombëtare të rejae
rekomandimeve për të mbrojtur trashëgiminë e njerëzimit. Një nga këto
konventa është projektuar në veçanti për të mbrojtur trashëgiminë kulturore
në kohë luftrash. – Konventa për Mbrojtjen e Pronave Kulturore në Raste Konflikti
të Armatosur (e njohur gjithashtu si Konventa e Hagës 1954).

Trashëgimia Botërore
Bota është trashëgimia jonë
Është imja, jotja, e jona
Le të kujdesemi mirë për të për kombet e së nesërmes
Ujrat paqësorë të Liqenit Victoria
Ujëvara e mrekullueshme Victoria dhe ujrat e hijshme
të Danubit me zogjtë e tij dhe Lumenjtë Gjarpërues
Mississippi dhe Misouri
Ngre kokën, dhe çfarë shoh?

Shoh peisazhet e bukura dhe mbetjet e lashta të Zimbabëe
Piramidat misterioze të Egjiptit dhe toka e Faraonit
Shoh muret e lashta të Jeruzalemit dhe Murin e Madh Kinez
Ngre kokën dhe shoh
Malet e fuqishme Drakensburg
Kodrat e pjerrëta të Rrëpirës Muchinga
Himalajat dhe Uralet e Rusisë
Numëroj Shkëmbinjtë e Kanadasë dhe Kilimanjaron befasues.
Kështu, ti, unë dhe njerëzit e tjerë
Bota është trashëgimia jonë
Është juaja për ta ruajtur
Mos e njëtrajtësoni peisazhin e bukur dhe malet
Mos i shkatërroni parqet kombëtare dhe kafshët e tyre
As pyjet e xhunglën e Kongos dhe Amazonën
Ju lutem mbroni dhe ruani Trashëgiminë tonë Botërore

Mauyaneyi Marebesa, Student, Zambia, Forumi Rinor për Trashëgiminë Botërore,Victoria
Falls, Zambia dhe Zimbabwe
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Victoria Falls
(Mosi-oa-Tunya),
Zambia dhe Zimbabve.
© UNESCO/D. Reed

Shpëtimi i Trashëgimisë Botërore
Vendimi për të ndërtuar digën Aswan High Dam në Egjipt nxiti mobilizimin
e parë ndërkombëtar nga UNESCO për të mbrojtur një sit trashëgimie
të rëndësishëm. Përmbytja e luginës së lumit Nil, i cili përmbante disa nga
thesaret më të veçanta të qytetërimit Egjiptian, tempujt Abu Simbel, ngjalli
shqetësim të madh ndërkombëtar dhe alarmoi botën për nevojën e veprimeve
mbrojtëse të shpejta dhe të koordinuara. Në 1959, pas një apeli nga qeveritë
e Egjiptit dhe Sudanit, UNESCO shpalli një fushatë ndërkombëtare për të
shpëtuar Abu Simbel. Përpjekjet e UNESCO u mbështetën nga pesëdhjetë
vende të cilat dhuruan një total prej 80 milionë dollarësh gjatë tetëmbëdhjetë
vjetëve të fushatës emergjente për mbrojtjen.

Me ndihmën e inxhinierisë moderne, tempujt në ishullin Philae u çmontuan
gurë më gurë dhe u ringritën në ishullin e afërt Agilkia, larg nga ujërat
përmbytës të lumit Nil.Për të mundësuar qëndrimin e sigurt të monumenteve
në ishull, u përdorën eksplozivë për të shpërthyer shkëmbinjtë dhe blloqet e
rënda të tempujve të çmontuar u vendosën në vendet e tyre në mure. Secili
nga blloqet e gurit peshonte gjysmëtoni deri në 12 ton. U zhvendosën rreth
40,000 blloqe. Çdo blloku iu caktua një numër për të mundësuar vendosjen
e saktë të tyre në vendin e ri.
Në ndërtesën e Aswan Dam, tempujt Abu Simbel do të ishin përmbytur
plotësisht nga ujërat e lumit Nil. Çmontimi dhe zhvendosja e tyre ishtë
mënyra e vetme për të shpëtuar këta tempuj (shembull i asaj që ne do quanim
trashëgimi të palëvizshme). Në ditët e sotme, mbrojtësit e trashëgimisë
në mbarë botën e konsiderojne zhvendosjen fizike të monumenteve të
trashëgimisë të padëshirueshme përveç rasteve
kur është mundësia e vetme, si në
rastin e Abu Simbel.
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p Fushata
e suksesshme
Abu Simbel

Monumentet Nubian të
zhvendosura në Abu Simbel,
Egypt.
© UNESCO/NENADOVIC

Fushata për të shpëtuar Abu Simbel tregoi se
ka site në botë me aq vlerë të
jashtëzakonshme universalesa janë
shqetësim i popujve larg territoreve në të cilat
gjenden. Gjithashtu tregoi rëndësinë e ndarjes së përgjegjësive dhe solidaritetit të kombeve të ndryshme në mbrojtjen e trashëgimisë. Suksesi i fushatës
solli krijimin e fushatave të tjera ndërkombëtare për ruajtjen e siteve: Venecia, Itali; Moenjodaro, Pakistan; dhe Borobudur, Indonezi; për të përmendur
disa të cilat janë në proces e sipër, për shëmbull Programi Ndërkombëtar i
Ruajtjes në Angkor, Kamboxhia.

Aktivitet për Nxënësit 3

SHTATË MREKULLITË E BOTËS

Objektiva: të reflektojmë mbi konceptin e siteve
unike, nga lashtësia deri në ditët e sotme

Diskutim

Aktivitet në
klasë

1 orë
mësimore

Histori,
Harta e
Gjeografi,
Trashëgimisë
Shkenca Sociale Botërore,
Përshkrime të
shkurtra

Ideja për të krijuar një listë të siteve më të rëndësishme është e vjetër. Grekët
e lashtë u referoheshin si Shtatë Mrekullitë e Botës :
ª Piramidës së Egjiptit
ª Kopshteve të Varura të Babilonisë
ª Tempullit të Artemisës në Efes
ª Statujës së Zeusit në Olimp
ª Mauzoleut të Halikarnasit
ª Kolosit të Rodit
ª Farit të Aleksandrisë
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Memphis dhe Necropoli i tij –
fushat e piramidave nga Giza
në Dahshur, Egjipt.
© UNESCO/F. Alcoceba

Ndërkohë që Piraminda e Egjiptit vazhdon të ekzistojë, gjashtë mrekullitë e
tjera të botës së lashtë janë zhdukur pothuajse plotësisht, duke lënë vetëm
gjurmë të zbehta në regjistrat arkeologjikë.
Shtatë Mrekullitë e Botës shiheshin si shembujt më të mirë të monumenteve
kulturore në Botën Mesdhetare.Lista e Trashëgimisë Botërore përfshin site
kulturore dhe natyrore nga e gjithë bota, dhe më e rëndësishmja, Konventa
e Trashëgimisë Botërore mundëson një mjet ligjor për mbrojtjen e tyre.
Ndryshe nga Shtatë Mrekullitë, në shekujt e ardhshëm ne shpresojmë që do
të mund t’i shpëtojmë të gjitha sitët tona të Trashëgimisë Botërore.

Harta e
Trashëgimisë
Botërore

üKërkojuni nxënësve të bëjnë një listë me shtatë sitet më të rëndësishme

për ta – Shtatë Mrekullitë e Botës për ta – dhe krahasoni propozimet e tyre
me sitet e regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore.Diskutoni rezultatet.

Përshkrime të
shkurtra

p Përpilimi i një konvente për të shpëtuar Trashëgiminë

tonë Botërore

Adresat e
Kontaktit

Trashëgimia
Botërore dhe
mjedisi
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Si pasojë direkte e fushatës për të shpëtuar Abu Simbel, me ndihmën e një
organizate joqeveritare, Këshilli Ndërkombëtar për Monumentet dhe
Sitet (ICOMOS), UNESCO filloi pregatitjen e një konvente draft për
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Bashkimi Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyres (IUCN, tanimë e njohur
si Bashkimi Botërore i Ruajtjes (World Conservation Union, një tjetër
organizatë joqeveritare) propozuan kombinimin e një instrumenti ligjor
për mbrojtjen e siteve natyrore dhe kulturore.Ky propozim u paraqit në
konferencën e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin Njerëzor në Stokholm,
Suedi në shtator 1972 (e cila u pasua nga Samiti i Tokës në Rio njëzet vjet
më vonë në 1992). Kështu u ndërtua një bazë për krijimin e nje instrumenti
ndërkombëtar për të ruajtur trashëgiminë kulturore dhe atë natyrore me
vlera të jashtëzakonshmë universale. Konferenca e Stokholmit i dha me
mirëbesim UNESCO-s detyrën për të planifikuar një konventë e cila ruan
trashëgiminë natyrore dhe atë kulturore, duke qenë se UNESCO është
agjencia e vetme e specializuar me një mandat të gjerë që mbulon edukimin,
shkencën dhe kulturën në sistëmin e Kombeve të Bashkuara.
Disa muaj pas Konferencës së Stokholmit mbi Mjedisin, ne 16 Nëntor 1972,
sesioni i shtatëmbëdhjetë i Konferencës së Përgjithshme të UNESCO në
zyrat qëndrore të UNESCO në Paris, Francë, adoptoi Konventën mbi
mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore.
Aktivitet për Nxënësit 4

PËRKUFIZIMI I TRASHËGIMISË
DHE RUAJTJES SË SAJ

Objektiva: të kuptojmë më mirë konceptin e
trashëgimisë dhe ruajtjes së saj

Diskutim

Aktivitet në
klasë

2 orë
mësimore

Gjuhë

Fjalori i
Trashëgimisë

Fjalorë

ü Kërkojuni studentëve të përkufizojnë trashëgiminë dhe ruajtjen dhe të

shkruajnëese të shkurtra mbi këto dy fjalë. Pyetini ata nëse njohin ndonjë
projekt aktual për ruajtjen e trashëgimisë në rajonin e tyre lokal dhe të
propozojnë të tjera.

Konventa e Trashëgimisë Botërore UNESCO

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Konventa mbi mbrojtjen e trashëgimisë
kulturore dhe natyrore botërore
e adoptuar sesioni i shtatëmbëdhjetë i Konferencës së
Përgjithshmë Paris, 16 nëntor 1972
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Selia e
UNESCO-s,
Paris, Francë .
© UNESCO/ F.
Dunouau

Konventa është instrumenti i parë zyrtar ndërkombëtar që përcakton
nevojën e ngutshme për të identifikuar dhe mbrojtur trashëgiminë tonë
kulturore dhe natyrore me vlerë të jashtëzakonshme universale, e cila është
e pazëvëndësueshme.
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Konventa pohon me forcë faktin që është përgjegjësia jonë e përbashkët
dhe financiare për të mbrojtur atë të cilës i referohemi si trashëgimia jonë e
përbashkët kulturore dhe natyrore, nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar.

Koncepti i Trashëgimisë Botërore
ª ruajtja e trashëgimisë me vlerë të jashtëzakonshme universale
ª trashëgimia kulturore dhe ajo natyrore
ª trashëgimia që është e patundur
ª ruajtja e trashëgimisë së pazëvendësueshme
ª ruajtja e Trashëgimisë Botërore varet nga veprimi kolektiv
ndërkombëtar

Aktivitet për Nxënësit 5

RUAJTJA E TRASHËGIMISË – LIGJET KOMBËTARE
DHE KONVENTAT NDËRKOMBËTARE

Objektivi: të rrisim ndërgjegjësimin për zbatimin e
ruajtjes së trashëgimisë kombëtare dhe ndërkombëtare

Hulumtim

ü

Aktivitet në
klasë

1 orë
mësimore

Gjuhë,
Histori,
Studime
Sociale

Trashëgimisë
Botërore,
Konventa e
Trashëgimisë
Botëror

Ndajeni klasën në dy grupe dhe shpërndani detyrat dhe
mëposhtme kërkimore:

Lista e
materialeve
të referencës

pyetjet e

(a) Kërkojini Grupit 1 të gjejë nëse vendi i tyre është bërë Shtet Palë i
Konventës dhe nëse po kur (shih vitin në të cilin vendet e ndryshme janë
bërë Shtete Palë në Hartën e Trashëgimisë Botërore). Cilat janë motivet
dhe avantazhet e nënshkrimit të Konventës?
(b) Kërkojini Grupit 2 të bëjë një listë të arsyeve përse komuniteti ndërkombëtar
(UNESCO) vendosi të miratojë Konventën e Trashëgimisë Botërore.
(c) Ftojini nxënësit të lexojnë Konventën e Trashëgimisë Botërore, ta
përmbledhin dhe të diskutojnë në lidhje me të.

Rëndësia e përfshirjes së Trashëgimisë Botërore në programet arsimore në mbarë
botën është theksuar në Seksionin VI, Neni 27, të Konventës, i cili ju bën thirrje
të gjitha Shteteve Palë ‘për t’u përpjekur me të gjitha mjetet, dhe në veçanti
nëpërmjet programeve edukative dhe informative, për të forcuar vlerësimin dhe
respektin nga popujt e tyre për trashëgiminë kulturore dhe natyrore’.
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Trashëgimia
Botërore

Zotimi ynë . . . Edukimi në favor të trashëgimisë kulturore
dhe natyrore, në mënyrë që të kuptojmë Konventën e Trashëgimisë
Botërore, e cila duhet të përfshihet në kurrikulat kombëtare. Ky lloj
edukimi duhet të përfshijë vizita në site si edhe orë të rregullta mësimore në materialin lëndor.
Studentë duke ndjekur Forumin e Parë Rinor për Trashëgiminë
Botërore, Bergen, Norvegji

Çfarë vlere ka mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë nëpërmjet
institucioneve të specializuara dhe legjislacionit kombëtar nëse ne nuk
rrënjosim arsyet për mbrojtjen e saj në mendjet e të rinjve?
Z. Bozo Biskupic, Ministër i Kulturës, Kroaci,
në përurimin e Forumit të Parë Europian Rajonal për Trashëgiminë
Botërore, Dubrovnik

Të rinj në Forumin Rinor
për Trashëgiminë Botërore
në Bergen, Norvegji.
© UNESCO

p Natyra dhe kultura të lidhura ngushtë
Trashëgimia
Botërore dhe
identiteti

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Konventa është thellësisht origjinale pasi ajo lidh ruajtjen e natyrës dhe të
kulturës. Ekzistojnë shumë pak ligje kombëtare, dhe nuk ka asnjë konventë
tjetër ndërkombëtare, që e lidhin ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe
natyrore në mënyrë kaq gjithëpërfshirëse. Natyra dhe kultura sigurisht që
plotësojnë njëra-tjetrën: identiteti kulturor i popujve të ndryshëm është
farkëtuar në mjedisin në të cilin jetojnë dhe shpesh monumentet, ndërtesat
dhe sitet më të bukura e kanë një pjesë të bukurisë së tyre në sajë të ambientit
të tyre natyror. Për më tepër, disa nga sitet natyrore më mbresëlënëse
mbajnë gjurmët e aktivitetit njerëzor në shekuj dhe janë të rëndësishme për
njerëzit për vlerat e tyre shpirtërore, kulturore ose artistike.
Emblema e Trashëgimisë Botërore simbolizon marrëdhënien e qenësishme
midis siteve kulturore dhe natyrore dhe midis kulturës dhe natyrës.

p Trashëgimia kulturore dhe natyrore
Konventa përkufizon trashëgiminë kulturore në Nenin 1 dhe trashëgiminë
natyrore në Nenin 2.

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore
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Nxënësit nepalezë
të ASP duke fshirë
shkallët e Tempullit të
Bajrayogini.
© UNESCO

Mbrojtësit e vërtetë të trashëgimisë kulturore të qyteteve janë qytetarët e tyre.
Ku i gjejmë ato? Kudo – por një vend i dukshëm dhe efektiv nga ku mund të
fillojmë është shkolla. Përsëri mund të mobilizohet rrjeti i UNESCO-s; Rrjeti i
UNESCO-s Associated Schools Project Network (ASPnet) përmban mijëra
shkolla të angazhuara në bashkëpunim ndërkombëtar.
Znj. Ase Kleveland, Ministre e Kulturës, Norvegji (1995)

Trashëgimia
Botëore dhe
identiteti

Adresat e Kontaktit

p Peisazhet kulturore
Që nga viti 1992, Komiteti i Trashëgimisë Botërore ka njohur edhe
ndërveprimet e shkëlqyera midis kulturës dhe natyrës si peisazhe kulturore.
Peisazhet kulturore si Parku Kombëtar Tongariro, në Zelandën e Re; Parku
Kombëtar Uluru-Kata Tjuta, Australi; Tarracat e Orizit në Kordilieret
Filipine, në Filipine; Peisazhi Kulturor i Sintrës, Portugali; Lednice-Valtice,
Republika Çeke; Peisazhi Kulturor Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut,
Austri; Pyrénées-Mont Perdu, Francë /Spanjë; Costiera Amalfitana, Itali
dhe Portovenere, Cinque Terre, dhe Ishujt (Palmaria,Tino dhe Tinetto),
Itali; dhe Peisazhi Bujqësor i Öland-it Jugor në Suedi janë regjistruar në
Listën e Trashëgimisë Botërore. Më shumë informacion në lidhje me
peisazhet kulturore të Trashëgimisë Botërore mund të merret nga Qendra
e UNESCO-s për Trashëgiminë Kulturore dhe nga faqja përkatëse e
Internetit.

Peisazhi Kulturor i
Sintra-s, Portugali.
© UNESCO

Procesi i ruajtjes së Trashëgimisë Botërore
Ruajtja e Trashëgimisë Botërore është një proces që zgjat gjatë gjithë jetës
dhe përfshin një numër hapash të rëndësishëm. Në fillim të këtij procesi
vendet angazhohen për ruajtjen e Trashëgimisë Botërore, duke u bërë Shtete
Palë të Konventës dhe më pas duke nominuar site për përfshirje në Listën
e Trashëgimisë Botërore. Ilustrimet më poshtë pasqyrojnë procesin e
nominimit.
Një vend bëhet Shtet Palë duke nënshkruar
Konventën e Trashëgimisë Botërore dhe duke u
zotuar për të mbrojtur trashëgiminë e tij kulturore
dhe natyrore.

Një Shtet Palë përgatit një listë
provizore të siteve të trashëgimisë
kulturore dhe natyrore në territorin
e tij që konsiderohen me vlerë të
jashtëzakonshme universale

Një Shtet Palë përzgjedh sitet nga
lista e tyre provizore për nominim në
Listën e Trashëgimisë Botërore
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Formulari i plotësuar i nominimit i dërgohet Qendrës së
UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore

Qendra e UNESCO-s
për Trashgiminë Botërore
kontrollon nëse nominimi është i
plotë dhe ja dërgon atë IUCN
dhe/ose ICOMOS për vlerësim

Ekspertët vizitojnë sitet për të
vlerësuar mbrojtjen dhe menaxhimin e tyre
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ICOMOS dhe/ose IUCN vlerësojnë nominimet
duke përdorur kriteret për trashëgiminë
kulturore dhe natyrore

ICOMOS dhe/ose IUCN përgatisin një raport vlerësimi

Të shtatë
anëtarët e Byrosë së Trashëgimisë
Botërore i shqyrtojnë nominimet dhe
vlerësimet dhe japin rekomandime për
Komitetin

Vendimi përfundimtar nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore
i përbërë nga 21 anëtarë: i regjistruar – i shtyrë – i refuzuar

p Lista e Trashëgimisë Botërore – sitet me vlerë të

jashtëzakonshme universale
Me nënshkrimin e Konventës së Trashëgimisë Botërore një vend bëhet Shtet
Palë dhe zotohet për të ruajtur trashëgiminë kulturore dhe natyrore brenda
kufijve të tij për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm.
Sapo një vend nënshkruan Konventën, ai mund të fillojë procesin e nominimit
të siteve brenda kufijve të tij për përfshirje në Listën e Trashëgimisë Botërore.
Propozimi fillestar për nominimin e një siti mund të vijë nga një grup vendasish,
por nominimi duhet t’i transmetohet UNESCO-s nëpërmjet autoriteteve
zyrtare të qeverisë. Së pari, një Shtet Palë duhet të vendosë se cilat site
do të nominojë. Ky proces përzgjedhje shpesh quhet identifikim. Konventa
ju kërkon Shteteve Palë që të krijojnë një inventar të siteve kulturore dhe
natyrore në vendet e tyre që konsiderohen me vlerë të jashtëzakonshme
universale. Më pas një përzgjedhje e siteve të identifikuara nga një Shtet Palë
si site të mundshme të Trashëgimisë Botërore duhet t’i dorëzohet Qendrës
së UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore si një listë provizore.
Kur një Shtet Palë vendos të nominojë një sit ai duhet ta bëjë një gjë të tillë duke
plotësuar një formular të posaçëm nominimi. Në veçanti, Shteti Palë duhet të
përshkruajë arsyen përse siti është mjaftueshëm i rëndësishëm për t’u përfshirë
në Listën e Trashëgimisë Botërore duke përdorur kriteret e përzgjedhjes të
përcaktuara nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore, si edhe të demonstrojë që
siti mbrohet dhe menaxhohet në mënyrën e duhur. Po aq e rëndësishme është
paraqitja e një analize për mënyrën sesi siti krahasohet me site të tjera të të njëjtit
lloj. ICOMOS dhe/ose IUCN i vlerësojnë nominimet dhe i japin rekomandime
Komitetit të Trashëgimisë Botërore, i cili merr vendimin përfundimtar për ato
site që do të regjistrohen në Listën e Trashëgimise Botërore.
Që nga korriku 2015 në Listën e Trashëgimisë Botërore janë të regjistruara
1031 site – 802 site kulturore, 197 site natyrore dhe 32 site të përziera
kulturore dhe natyrore – në 163 vende.

p Strategjia Globale për një Listë përfaqësuese

dhe të balancuar të Trashëgimisë Botërore
Komiteti i Trashëgimisë Botërore punon fort për të siguruar shpërndarje të
mirë rajonale të siteve të Trashëgimisë Botërore – në Afrikë, Shtetet Arabe,
Azi dhe Paqësor, Europë dhe në Amerikën Veriore, në Amerikën Latine dhe
Karaibe. Në vitin 1994 Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi që i duhet
kushtuar vëmendje e veçantë sigurimit të diversitetit rajonal, kulturor dhe
natyror të Listës së Trashëgimisë Botërore dhe miratoi ‘Strategjinë Globale
për një Listë përfaqësuese dhe të balancuar të Trashëgimisë Botërore’.
Dua t’i tregoj të tjerëve se si po ndjehem tani. Unë ndjej që nuk ka informacion të
mjaftueshëm në lidhje me Trashëgiminë Afrikane.

Student nga Mozambiku, Forumi Rinor për Trashëgiminë Botërore,Victoria Falls,
Zambia dhe Zimbabve

Fleta e
Aktiviteteve
për Nxënësit:
Nominimi i
siteve kulturore
dhe natyrore 53

Përshkrime
të shkurtra

Harta e
Trashëgimisë
Botërore

Aktivitet për Nxënësit 6

KRIJIMI I MAKETIT TË NJË SITI TË
TRASHËGIMISË BOTËRORE

Objektivi: të stimulojmë aftësitë krijuese dhe të mësojmë
me hollësi në lidhje me një sit të Trashëgimisë Botërore

Ushtrim

Aktivitet në
klasë ose
jashtëshkollor

Disa orë
mësimore

Matematikë, Art, Fotografi të
Histori, Gjeografi plastifikuara

Karton, ngjitës,
argjilë

ü Tregojani nxënësve fotot e plastifikuara. Ftojini ato të përzgjedhin një ose disa

nga sitet e Trashëgimisë Botërore dhe të krijojnë një maket të tij/tyre. Mësuesi i
matematikës mund t’ju shpjegojë sesi të përgatisin një model me shkallë zvogëlimi.
Mësuesi i vizatimit, ose një artist apo një arkitekt i zonës mund t’i këshillojnë ato
për mënyrën e krijimit të maketit. Mësuesi i historisë mund të japë këshilla në
lidhje me saktësinë e fakteve historike. Pas përfundimit të maketit/maketeve,
përgatisni një ekspozitë dhe ftoni prindërit dhe anëtarët e komunitetit.

Maket i
Murit të Madh, Kinë.
© UNESC
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Aktivitet për Nxënësit 7

IDENTIFIKIMI I SITEVE TË TRASHËGIMISË
BOTËRORE NË RAJONIN TUAJ

Objektivi: të ndërgjegjësoheni për sitet e Trashëgimisë
Botërore në rajonin tuaj

Hulumtim

Aktivitet në
klasë

1 ose 2 orë
mësimore

Gjeografi, Histori

Fleta e Aktiviteteve për
Nxënësit: Identifikimi i siteve
të Trashëgimisë Botërore në
rajonin tuaj,
Harta e Trashëgimisë
Botërore, Përshkrime të
Shkurtra

ü Përdorni

Fletën e Aktiviteteve për Nxënësit, duke bërë një fotokopje
për secilin nxënës, nëse është e mundur.
Kërkojini klasës të listojë dhjetë site të Trashëgimisë Botërore që
ndodhen në vendin tuaj ose afër tij.
A është vendi juaj nënshkrues i Konventës së Trashëgimisë Botërore?
Cilat institucione apo autoritete janë përgjegjëse për zbatimin e Konventës
së Trashëgimisë Botërore në vendin tuaj (për trashëgiminë kulturore dhe për
trashëgiminë natyrore)?
Çfarë lidhjesh ekzistojnë midis vendit tuaj dhe UNESCO-s? A ekziston, për
shembull, një Komision Kombëtar për UNESCO-n në vendin tuaj?
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Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
Harta e Trashëgimisë Botërore paraqet një listë të vendeve që janë Shtete
Palë të Konventës së Trashëgimisë Botërore dhe vendndodhjet e 1031 siteve
të përfshira deri tani në Listën e Trashëgimisë Botërore.

Harta e
Trashëgimisë
Botërore

Gjeni dhjetë site të Trashëgimisë Botërore që ndodhen në vendin tuaj ose
afër tij, dhe shkruani emrat dhe vendndodhjet e tyre gjeografike në kutitë
më poshtë. Tregoni nëse janë site kulturore, site natyrore ose site të përziera
natyrore dhe kulturore.
Diskutojini përgjigjet së bashku.

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Nr.

Emri i sitit të
Trashëgimisë
Botërore

Viti i regjistrimit
në Listën e
Trashëgimisë
Botërore

Shteti Palë

Lloji i sitit
(kulturor, natyror
ose i përzier
kulturor dhe
natyror)

56

Identifikimi i siteve të Trashëgimisë
Botërore në rajonin tuaj

Kriteret për përzgjedhjen e siteve të
Trashëgimisë Botërore
Një shënim i veçantë për mësuesit në lidhje
me kriteret e Trashëgimisë Botërore
Kriteret janë një aspekt thelbësor i ruajtjes së Trashëgimisë Botërore
dhe duhen patur parasysh në çdo fazë të punës tuaj me edukimin për
Trashëgiminë Botërore.
Krijimi i Listës së Trashëgimisë Botërore përbën një sfidë të madhe për
komunitetin ndërkombëtar: si mund të gjykohet një sit, ansambël apo Lista e materialeve
të Referencës
monument, krahasuar me një tjetër, për t’u bërë pjesë e Trashëgimisë Botërore?
Me fjalë të tjera, çfarë është ajo gjë që përbën vlerën e jashtëzakonshme
universale të një siti kulturor ose natyror?
Për shumë vite Komiteti i Trashëgimisë Botërore ka përgatitur Udhëzimet
Operative për Zbatimin e Konventës së Trashëgimisë Botërore. Ato shpjegojnë
mënyrën e nominimit të një siti për përfshirje në Listën e Trashëgimisë
Botërore dhe kriteret e kërkuara.

p Kriteret për përzgjedhjen e siteve kulturore të

Trashëgimisë Botërore
Udhëzimet operative përfshijnë gjashtë kriteret e mëposhtme që aplikohen për
përzgjedhjen e monumenteve, grupeve të ndërtesave dhe siteve të trashëgimisë
kulturore që mund të konsiderohen pjesë e Trashëgimisë Botërore.
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Sitet kulturore të nominuara duhet të:
(i) përfaqësojnë një kryevepër të
gjenialitetit krijues njerëzor; ose
Tassili n’Ajjer,
Algjeri.
© UËIG/OPNT

(ii) paraqesin një ndërveprim të rëndësishëm të vlerave njerëzore,
në një hapësirë kohore ose brenda një fushe kulturore të botës,
për zhvillimet në arkitekturë ose teknologji, artet monumentale, Foto e plastifikuar
Great Zimbabwe Monument
planifikimin e qytetit ose projektimin e peisazheve; ose
Kombëtar, Zimbabve
(iii) mbartin një dëshmi unike ose të paktën të veçantë
për një traditë kulturore ose një civilizim i cili është gjallë
ose është zhdukur; ose
Jelling Mounds, Gurët
Runikë dhe Kisha,
Danimarkë.
© UNESCO

(iv) jenë një shembull i shkëlqyer i një lloji ndërtese ose Foto e plastifikuar
Brazilia, Brazil
ansambli arkitekturor ose teknologjik ose peisazh i cili ilustron
(një) fazë/faza të rëndësishme në historinë njerëzore; ose

Foto e plastifikuar
Misionet Jezuite të Chiquitos,
Bolivi

(v)jenë një shembull i shkëlqyer i një vendbanimi tradicional për njerëzit ose i përdorimit
të tokës që është përfaqësues i një kulture (ose kulturave), veçanërisht kur ai është
bërë vulnerabël nën ndikimin e ndryshimeve të pakthyeshme; ose
(vi) jenë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose në mënyrë të prekshme të shoqëruara me
evente ose tradita të gjalla, me ide, ose me besime, me vepra artistike dhe letrare të
një rëndësie të jashtëzakonshme universale (Komiteti mendon që ky kriter duhet të
justifikojë përfshirjen në Listë vetëm në rrethana të jashtëzakonshme dhe në lidhje me
kritere të tjera kulturore ose natyrore).

Foto e plastifikuar Po aq i rëndësishëm është edhe autenciteti i trashëgimisë kulturore dhe mbrojtja dhe
Memfis dhe Nekropoli i tij,
fushat e Piramidave nga Giza
deri në Dahshur, Egjipt

menaxhimi i saj.

p Kriteret për përzgjedhjen e siteve natyrore

të Trashëgimisë Botërore

Për përzgjedhjen e siteve të trashëgimisë natyrore me vlerë për të qenë pjesë
e Trashëgimisë Botërore Udhëzimet operative 2005 përmbajnë katër kritere:
(vii) të përmbajnë fenomene natyrore supreme ose zona
me bukuri të jashtëzakonshme dhe rëndësi estetike; ose

Siti i Messel Pit Fossil,
Gjermani.
© UNESCO
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(viii) të jenë shembuj të jashtëzakonshëm që përfaqësojnë
fazat kryesore të historisë së tokës, duke përfshirë
ciklin e jetës, proceset e rëndësishme gjeologjike të
vazhdueshme në zhvillimin e formave të tokës, ose
veçoritë e rëndësishme gjeomorfike ose fiziografike; ose
Belize Barrier-Reef Reserve
System, Belize.
© UNESCO

(ix) të jenë shembuj të jashtëzakonshëm që
përfaqësojnë proceset e rëndësishme ekologjike
dhe biologjike të vazhdueshme në evolucionin
dhe zhvillimin e ekosistemeve tokësore, të
ujërave të ëmbla, bregdetare dhe detare dhe të
komuniteteve të bimëve dhe të kafshëve; ose

Foto e plastifikuar
Great Barrier Reef,
Australia

Foto e plastifikuar

(x) të përmbajnë habitatet më të rëndësishme dhe më domethënëse për
ruajtjen në vend (in situ) të diversitetit biologjik, duke përfshirë ato që
përmbajnë speciet e kërcënuara me vlerë të jashtëzakonshme universale nga
këndvështrimi i shkencës ose konservimit.
Po aq i rëndësishëm është edhe integriteti i trashëgimisë natyrore dhe
mbrojtja dhe menaxhimi i tij.

Rio Platano Biosphere Reserve,
Honduras

p Kriteret për përzgjedhjen e siteve të përziera kulturore

dhe natyrore të Trashëgimisë Botërore

Sitet e përziera kulturore dhe natyrore të Trashëgimisë Botërore kanë si
vlera të jashtëzakonshme natyrore ashtu edhe kulturore dhe për këtë arsye
përfshihen në Listën e Trashëgimisë Botërore sipas një kombinimi të kritereve

të trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Aktualisht në Listën e Trashëgimisë
Botërore gjenden njëzet e tre site të përziera kulturore dhe natyrore.
(për shembull, Faltorja Historike e Machu Picchu në Peru dhe Zona Laponiane
në Suedi).

p Zbatimi i kritereve

Përshkrime të
shkurtra

Kriteret zbatohen me rigorozitet për të mos lejuar që Lista e Trashëgimisë
Botërore të bëhet tepër e gjatë ose që të kthehet në një listë të thjeshtë
kontrolli të të gjitha vendeve që shtetet do të dëshironin të shikonin të
përfshira në të.

Të gjitha vendet kanë site me interes lokal ose kombëtar, të cilat
janë me të drejtë një burim krenarie kombëtare, dhe Konventa
i nxit ato të identifikojnë dhe të mbrojnë trashëgiminë e tyre, e
regjistruar në Listën e Trashëgimisë Botërore ose jo.

Trashëgimia
Botërore dhe
identiteti
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Aktivitet për Nxënësit 8

GJETJA E VENDNDODHJES SË SITEVE TË
TRASHËGIMISË BOTËRORE

Objektivi: të mësojmë vendndodhjet gjeografike dhe
llojet e siteve të Trashëgimisë Botërore

Hulumtim

Aktivitet në
klasë

Disa orë
mësimore

Gjeografi, Studime Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit:
sociale
Gjetja e Vendndodhjes së siteve
të Trashëgimisë Botërore,
Përshkrimet e Shkurtra, Harta e
Trashëgimisë Botërore, fotografi
e plastifikuar

ü Përdorni Fletën e Aktiviteteve për Nxënësit, duke bërë një fotokopje për
secilin nxënës, nëse është e mundur.

ü Kërkojini nxënësve të lidhin sitet e Trashëgimisë Botërore që tregohen
në hartën bashkëlidhur (nga A në J) me sitet e listuara më poshtë (1 deri në
10) dhe të thonë nëse janë site kulturore, site natyrore apo site të përziera
kulturore dhe natyrore.

ü Lejojini nxënësit të shkëmbejnë përgjigjet e tyre për të kontrolluar rezultatin. Si
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performoi klasa? Jepni çmime të vogla për fituesit si për shembull stikera Patrimonito.
Pas dy ose tre javë të tjera pune në klasë, përsëriteni këtë ushtrim duke
shtuar dhjetë site të tjera në hartë. Ushtrimi mund të përsëritet disa herë.

Përgjigjet
1. Kili			
2. Kubë			
3. Meksikë		
4. Ganë			
			
5. Japoni			
			
6. Jordani		
7. Francë		
8. Kinë			
9. Republika e Bashkuar
e Tanzanisë		
10. Nigeri		

Rezervatet Natyrore Air
dhe Ténéré, Nigeri.
© IUCN / J. Thorsell

Parku Kombëtar Rapa Nui (Easter Island)
Havana e Vjetër dhe Fortifikimet e saj
Rezervati i Balenave në El Vizcaino
Fortesat dhe Kështjellat, Volta Greater Accra,
Rajonet Qëndrore dhe Perëndimore
Monumentet Historike të Kiotos së Lashtë
(Qytetet Kyoto, Uji, dhe Otsu)
Petra
Mont-Saint-Michel dhe Gjiri i tij
Mali Taishan
Parku Kombëtar i Serengeti-it
Rezervatet Natyrore Air dhe Ténéré

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
Harta e botës tregon dhjetë site të përfshira në Listën e Trashëgimisë
Botërore.
Lidhini sitet e Trashëgimisë Botërore të paraqitura në hartën bashkëlidhur
(nga A deri tek J) me listën e dhënë (1-10). Shkruani emrat dhe vendndodhjet
e tyre gjeografike, dhe tregoni nëse janë site kulturore, site natyrore apo site
të përziera kulturore dhe natyrore. Paçi fat!

SHKRONJA

Lidheni me
numrin e saktë
(1 to 10)

Emri i sitit të
Trashëgimisë
Botërore

Shteti Palë

Lloji i sitit
(kulturor, natyror
ose i përzier
kulturor dhe
natyror)
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Gjetja e vendndodhjes së siteve të Trashëgimisë botërore

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
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Gjetja e vendndodhjes së siteve të Trashëgimisë botërore

Aktivitet për Nxënësit 9

TË KUPTUARIT E KRITEREVE TË
TRASHËGIMISË BOTËRORE

Objektivi: të kuptojmë më mirë kriteret e
përdorura për të vendosur se cilat site do të
regjistrohen në Listën e Trashëgimisë Botërore

Ushtrim

Aktivitet në
klasë

2 ose më shumë
orë mësimore

Gjeografi

Fleta e Aktiviteteve të
Nxnësve: Të kuptuarit e
kritereve të Trashëgimisë
Botërore, Harta e
Trashëgimisë Botërore,
Përshkrime të Shkurtra

Para se një sit të mund të regjistrohet në Listën e Trashëgimisë ai duhet të
përmbushë Kriteret e përcaktuara nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore.

ü Ndajeni klasën në grupe të vogla, kërkojini atyre të studiojnë Hartën e
Trashëgimisë Botërore dhe Përshkrimet e Shkurtra dhe kërkojini që të
shkruajnë në hapësirën e ofruar në Fletën e Aktiviteteve për Nxënësit, një sit
për rajon, sipas secilit nga kriteret. (Shumica e siteve në Listën e Trashëgimisë
Botërore janë regjistruar në bazë të më shumë se një kriteri.)

ü Për sitet e përziera, shkruani një sit ose dy për rajon dhe tregoni kriteret
dhe emrin e secilit sit.

ü Diskutoni gjetjet e nxënësve.

Përshkrime të
shkurtra
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Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
Sitet
kulturore

Kriteri (i):
kryevepër e
gjenialitetit
krijues
njerëzor

Kriteri
(ii): shkembim
i rëndësishëm
i vlerave

Kriteri
(iii): dëshmi
unike e
traditave
kulturore ose
civilizimit të
gjalla ose të
zhdukura

Kriteri
Kriteri
Kriteri
(iv):
(v):
(vi):
shembull i
shembull i
i shoqëruar
jashtëzakonjashtëzame evente,
shëm i një
konshëm i
tradita të
ndërtese ose vendbanimit
gjalla, ide,
i një ansambli tradicional ose besime, ose
apo peisazhi përdorimit të vepra artistike
arkitekturor
tokës
apo letrare
ose teknologjik

AFRIKA

AMERIKA
LATINE
DHE
KARAIBET

Qyteti i vjetër
i Ghadames
(Libyan Arab
Jamahiriya)

SHTETET
ARABE

AZIA DHE
PAQËSORI

EUROPA DHE
AMERIKA E
VERIUT
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Kriteri (i):
fazat kryesore
të historisë së
tokës

Sitet
natyrore

AFRIKA

Kriteri (ii):
proceset e
vazhdueshme
ekologjike dhe
biologjike

Kriteri (iii):
fenomene
natyrore
supreme me
bukuri të
jashtëzakonshme
natyrore dhe
rëndësi estetike

Kriteri (iv):
habitate të
rëndësishme
natyrore për
ruajtjen e
diversitetit
biologjik

Parku
Kombëtar
Manovo-Gounda
St Floris

AMERIKA
LATINE DHE
KARAIBET

SHTETET ARABE

AZIA DHE
PAQËSORI

EUROPA DHE
AMERIKA E
VERIUT

Të kuptuarit e kritereve të Trashëgimisë Botërore

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
Rajoni

Emri
i sitit të
përzier

Kriteret e
Trashëgimisë Natyrore
(i), (ii), (iii)
and/or (iv)

Parku Kombëtar
Göreme dhe Faqet
e Shkëmbinjve në
Cappadocia, Turqi

iii

Kriteret e Trashëgimisë
Kulturore
(i), (ii), (iii), (iv),
(v) and/or (vi)

AFRIKA

AMERIKA LATINE
DHE KARAIBET

SHTETET ARABE

AZIA
DHE PAQËSORI

EUROPA DHE
AMERIKA E VERIUT

i, iii, v
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Parku Kombëtar dhe Faqet e
Shkëmbinjve të Cappadocia,
Turqi.
© UNESCO/D. Roger

Të kuptuarit e kritereve të Trashëgimisë Botërore

Aktivitet për Nxënësit 10

NOMINIMI I SITEVE KULTURORE DHE
NATYRORE

Objektivi: të kuptojmë procesin e nominimit të siteve
për regjistrim në një listë të mbrojtjes së trashëgimisë

Hulumtim

Aktivitet në
klasë

1 ose disa orë
mësimore

Gjuhë, Art

Fleta e Aktiviteteve të Nxënësve:
Nominimi i siteve kulturore
dhe natyrore, Udhëzimet për
nxënësit

ü

Përdorni Fletën e Aktiviteteve për Nxënësit dhe Udhëzimet për të
përfshirë klasën në përgatitjen e nominimit të trashëgimisë lokale dhe rajonale
për një listë ose regjistër kombëtar të trashëgimisë.

ü Ndajini nxënësit në grupe të vogla. Secili grup duhet të nominojë një sit
lokal.

ü Prezantimet e siteve të nominuara mund të përdoren si një pankartë/poster
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Aktivitet për
Nxënësit
11

ose mund të mblidhen së bashku në një broshurë. Dërgoni një broshurë me
përshëndetje të nxënësve tek autoritetet tuaja lokale dhe rajonale. Përfshini
komentet nga takimi juaj me Komitetin e Trashëgimisë Kombëtare.

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
Udhëzime për nxënësit
Nominimi i një siti që ndodhet në vendin tuaj në listën,
inventarin apo regjistrin tuaj të trashëgimisë kmbëtare
Vendi juaj ka vendosur të hartojë një listë të siteve kombëtare kulturore dhe
natyrore. Klasës tuaj i është kërkuar të përgatisë një ose më shumë nominime të
siteve lokale kulturore dhe/ose natyrore për këtë listë. Ky aktivitet do të kërkojë
si punë në klasë ashtu edhe punë jashtë-shkollore (për shembull, vizita në site).

Udhëzime për përgatitjen e një nominimi
Përdorni formularin bashkëlidhur për të përgatitur një nominim, dhe mbani
parasysh elementet e mëposhtme:
Seksioni i përshkrimit duhet të përmbajë:
ª një përshkrim të sitit dhe një listë të veçorive dhe të karakteristikave të
tij kryesore (p.sh. llojet e zogjve, pemëve, kafshëve për sitet natyrore,
dhe llojet e ndërtesave, veçoritë arkeologjike për sitet kulturore);
ª historinë e sitit;
ª hartën;
ª material fotografik (për t’u bashkëlidhur);
ª një listë të shkurtër reference që liston burimet kryesore të
informacionit në lidhje me sitin.
Arsyetimi për përfshirjen e sitit në listën e seksionit të trashëgimisë
kombëtare kulturore dhe natyrore do të përfshijë:
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ª arsyet përse ky sit konsiderohet të jetë i një rëndësie kombëtare. Nëse
vendi juaj ka kritere për të përcaktuar nëse një sit është i një rëndësie
kombëtare, përdorini ato për të vlerësuar sitin.
Seksioni për ruajtjen e sitit duhet të përmbajë:
ª informacion në lidhje me atë që është përgjegjës për t’u kujdesur
për sitin. A e ruajnë/konservojnë sitin vendasit vetë, apo përfshihet
një organizatë lokale, rajonale apo kombëtare? A e kanë njerëzit
që kujdesen për sitin aftësinë për të ruajtur sitin? A kanë para apo
ekspertizë të mjaftueshme? A ekziston një ligj për të mbrojtur sitin?
Seksioni për krahasimin me site të tjera të ngjashme duhet të përmbajë:
ª detajet e siteve të tjera të një lloji të ngjashëm në vendin tuaj, dhe në
rajonin tuaj të botës;
ª një vlerësim të gjendjes aktuale të mbrojtjes së sitit, krahasuar me site
të ngjashme në shkallë kombëtare.
A është siti në rrezik për t’u përkeqësuar në atë mënyrë sa nuk mund të
shpëtohet? Për shembull, për një sit natyror, pyesni nëse disa nga speciet e
bimëve apo të kafshëve janë në rrezik zhdukje.

Nominimi i siteve kulturore dhe natyrore

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
Emri i vendit ku ndodhet siti ............................................................................................
Emri i personave që përgatitën nominimin...................................................
Data ..................................................................................................................................
Emri i sitit

Vendndodhja gjeografike e sitit

Përshkrimi i sitit
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Arsyetimi për përfshirjen e sitit në listën e trashëgimisë kombëtare
kulturore dhe natyrore
Kriteret e plotësuara:

Ruajtja e sitit

Krahasimi me site të ngjashme

Nominimi i siteve kulturore dhe natyrore

Komiteti i Trashëgimisë Botërore dhe Qendra e
UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore

Komiteti i Trashëgimisë Botërore
gjatë punës.
© R. Milne

Vendimi në lidhje me sitet që duhet të përfshihen ose të regjistrohen në Listën
e Trashëgimisë Botërore, merret nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore.
Komiteti i Trashëgimisë Botërore, i cili mblidhet një herë në vit, ka katër detyra
të rëndësishme:
ª Të përcaktojë Trashëgiminë Botërore duke pëzgjedhur sitet kulturore dhe
natyrore që do të regjistrohen në Listën e Trashëgimisë Botërore. Në këtë detyrë
Komiteti ndihmohet nga ICOMOS dhe IUCN të cilët studiojnë me kujdes
nominimet nga Shtetet e ndryshme Palë dhe hartojnë një raport vlerësimi për
secilin nominim. Edhe Qendra Ndërkombëtare për Studimin e Mbrojtjes
dhe Restaurimit të Pasurisë Kulturore (ICCROM) e këshillon Komitetin
(për shembull në lidhje me trajnimin për trashëgiminë kulturore dhe teknikat e
ruajtjes së trashëgimisë kulturore).
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Adresat e Kontaktit

ª Të shqyrtojë raportet në lidhje me gjendjen e ruajtjes/konservimit së siteve të
Trashëgimisë Botërore, dhe t’ju kërkojë Shteteve Palë të marrin masa specifike
për ruajtjen e tyre në rastet kur sitet nuk menaxhohen apo mbrohen në
mënyrën e duhur.
ª Të vendosë nëse sitet e kërcënuara do të përfshihen në Listën e Trashëgimisë
Botërore në Rrezik pas konsultimit me Shtetin Palë të interesuar.
ª Të administrojë Fondin e Trashëgimisë Botërore dhe të përcaktojë asistencën
teknike dhe financiare që do t’i alokohet vendeve që kanë kërkuar asistencë për
ruajtjen e trashëgimisë së tyre.
Sekretariati për zbatimin e Konventës sigurohet nga UNESCO. Ai quhet
Qendra e UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore. Qendra i asiston Shtetet
Palë në zbatimin ditë pas dite të Konventës, dhe propozon dhe zbaton
Adresat e Kontaktit
vendimet e Komitetit të Trashëgimisë Botërore.

Aktivitet për Nxënësit 11

TAKIMI I KOMITETIT TË TRASHËGIMISË
KOMBËTARE

Objektivi: të kuptojmë procesin e vendimmarrjes në
nominimin e siteve të trashëgimisë

Lojë me role

Klasë

Aktivitete
jashtëshkollore

Disa orë
mësimore

Gjuhë,
Gjeografi,
Studime sociale

Në këtë aktivitet nxënësit do të luajnë rolet e anëtarëve të komitetit të
Trashëgimisë Kombëtare. Komiteti po studion sitet lokale dhe rajonale të
propozuara nga klasa juaj për të përcaktuar nëse duhen ruajtur apo jo.

ü Zgjidhni një kryetare, dy zëvendës kryetarë dhe një raportues. Sigurohuni

që të ketë ekuilibër të mirë midis djemve dhe vajzave. Këto tre nxënës do të
përgatisin diskutimin dhe do të udhëheqin debatin.

Aktivitet për Nxënësit
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ü Ndajeni pjesën tjetër të nxënësve në grupe. Secili grup do të studiojë një sit

dhe më pas do të bëjë një rekomandim për të gjithë Komitetin (a duhet të ruhet
dhe të përfshihet siti në listën ose në regjistrin e trashëgimisë kombëtare?).

ü Studioni formularin e nominimit dhe analizoni pikat e mëposhtme:
a) A ka siti vlerë lokale, rajonale, kombëtare apo ndërkombëtare?
(b) A është ruajtur siti mjaftueshëm mirë?
(c) A ekziston mbrojtja e duhur ligjore për sitin?
(d)A ka plane të përshtatshme për menaxhimin dhe konservimin e sitit?
(e) A është marrë mendimi i vendasve për të kuptuar nëse ato janë
dakort me nominimin e sitit?

ü

Prezantoni vlerësimet e grupeve në diskutim të hapur. Vendosni se
cilët nga sitet kanë vlerë kombëtare. Kërkojini nxënësve të votojnë për të
vendosur se cilat site duhet të shtohen në listën e trashëgimisë kombëtare.
Pastaj pyetini ato nëse një ose dy prej këtyre siteve duhet të shtohen në
Listën e Trashëgimisë Botërore.

Aktivitet për Nxënësit 12

QENDRA HISTORIKE E SANTA CRUZ DE
MOMPOX, KOLUMBI

Objektivi: të kuptojmë më mirë hapat e
ndryshëm në procesin e nominimit të një siti për
përfshirje në Listën e Trashëgimisë Botërore

Eskursion

Aktivitet në
klasë

Disa orë
mësimore

Histori,
Gjeografi

Fotografi e plastifikuar,
Përshkrime të Shkurtra,
Harta e Trashëgimisë
Botërore

Për të bërë të mundur që nxënësit të kuptojnë më mirë hapat e ndërmarrë
për të nominuar dhe regjistruar një sit në Listën e Trashëgimisë Botërore, ne
i hedhim një sy më nga afër sitit të nominuar nga Kolumbia në vitin 1994 dhe
të regjistruar në Listë në vitin 1995.

ü Prezantojani nxënësve informacionin e mëposhtëm.
Arsyetimi për përfshirjen e sitit në Listën e
Trashëgimisë Botërore
Gjatë periudhës Koloniale spanjolle në Amerikën Latine, u shfaqën një sërë
arritjesh unike artistike. Mompox është unik pasi ai është një shembull i një
lloji urban që nuk gjendet në asnjë vend tjetër në atë zonë.
Kategoria e trashëgimisë kulturore (shih Nenin 1 të Konventës: një grup
ndërtesash

Histori
Mompox-i u themelua në vitin 1540 nga Juan de Santa Cruz, Guvernator i
Kartagjenës, i cili i dha emrin e tij këtij siti. Qyteti u zgjerua përgjatë brigjeve të
Lumit Magdalena dhe kishte një logjistikë të shkëlqyer dhe rëndësi komerciale:
trafiku midis portit të Kartagjenës dhe pjesës së brendshme udhëtonte përgjatë
lumenjve, ndërkohë që edhe rrugët tokësore puqeshin po aty. Rritja e Mompoxit u favorizua nga shfaqja e një klase sociale sunduese kolonësh, shpesh të
punësuar nga regjimi Kolonial dhe të cilëve ju dha privilegji për të zotëruar
tokë dhe për të marrë indianë për të punuar si skllevër virtualë në tokat e
tyre. Indianët ishin të privuar nga tokat e tyre dhe detyroheshin të jetonin në
rezervate të vogla. Kjo situatë, së bashku me kushtet e ashpra klimaterike dhe
gjeografike, e bënte bujqësinë më të vështirë, duke rezultuar në një qytet që
nuk kishte asnjë bazë të qëndrueshme social-ekonomike dhe që rritej ngadalë.
Gjithashtu ajo tërhiqte elementë të padëshirueshëm në rradhët e popullsisë,
për të cilët kontrabanda ishte një mënyrë fitimprurëse e jetës. Një rritje e tillë
si ajo gjatë periudhës koloniale ndodhi për shkak të numrit relativisht të vogël
të borgjezëve më të pasur, pasuria e të cilëve vinte nga bujqësia dhe tregtia.
Disa prej tyre erdhën në Mompox nga Kartagjena, duke sjellë me vete zejtarë
dhe artizanë për të plotësuar nevojat e tyre për luks. Klerikët dhe anëtarët e
urdhërave fetarë formuan një element tjetër të klasës sunduese.
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Menaxhimi dhe mbrojtja
Statusi ligjor: Pronësia ndahet midis individëve, institucioneve, Kishës
Romake Katolike dhe autoriteteve të qeverisë vendore. Qendra historike
është shpallur Monument Kombëtar, dhe qyteti është rregulluar nga një kod
komunal i ndërtimit që nga viti 1970.
Menaxhimi: Nuk ekziston një plan menaxhimi për qendrën historike.
Megjithatë, kodi i rreptë i ndërtimit dhe rregulloret urbane kryejnë menaxhim
efektiv të zonës.

Konservimi dhe autenciteti
Konservimi: Në dhjetëvjeçarët e fundit është kryer një sasi e konsiderueshme
pune restauruese dhe konservuese. Qendra historike në përgjithësi është në
gjendje të mirë konservimi. Pronarët privatë kanë krenari të konsiderueshme për
pronat e tyre, të cilat i mirëmbajnë në gjendje të mirë pa ndërhyrjen e qeverisë.
Autenciteti: Fakti që Mompox humbi shumë nga rëndësia e tij ekonomike
në shekullin e nëntëmbëdhjetë do të thotë që ai nuk i është nënshtruar
presioneve për rizhvillim të qendrës historike që kanë prekur qytetet e tjera
të këtij lloji në Amerikën Latine. Modeli origjinal i rrugëve dhe materialet e
ndërtimit janë ruajtur. Autenticiteti i qendrës historike është i lartë përsa i
përket formës dhe materialit.
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Vlerësimi nga ICOMOS
ICOMOS e vizitoi Mompox në muajin shkurt të vitit 1995 dhe i rekomanduan
Komitetit të Trashëgimisë Botërore që ta regjistronin në listën e Trashëgimisë
Botërore në bazë të kritereve të trashëgimisë kulturore (iv) dhe (v).

Qendra Historike e Santa Cruz de
Mompox, Kolumbi
© H. van Hooff

Gjithashtu ICOMOS i dha edhe disa rekomandime autoriteteve
kolumbiane në lidhje me masat e ardhshme për mbrojtjen
e Mompox-it. Këto sugjerime i referoheshin Komitetit
të Trashëgimisë Botërore, dhe kishin të bënin
me restaurimin e ngjyrave në pjesët e jashtme
të ndërtesave, heqjen e një tregu bashkëkohor
dhe shembjen e strukturave më të vonshme,
konvertimin e ndërtesës ekzistuese të tregut për
t’u përdorur si terminal për anijet dhe si qendër
informacioni për turistët, vazhdimin e punës për të
siguruar pastrimin e brigjeve të lumenjve, përzgjedhjen e
një shtrimi uniform të rrugëve të qendrës historike, përgatitjen
e një plani të detajuar turistik dhe ripërcaktimin e kufirit verior të sitit të
propozuar të Trashëgimisë Botërore.
Para takimit të Byrosë së Komitetit të Trashëgimisë Botërore në muajin korrik
të vitit 1995, ICOMOS u sigurua nga autoritetet kolombiane që të gjitha këto
pika do të merreshin parasysh gjatë procesit të ruajtjes së Mompox-it.

Takimi i Byrosë së Komitetit të Trashëgimisë
Botërore, korrik 1995
ICOMOS informoi Byronë se kishte marrë një plan të ri nga autoritetet
kolumbiane i cili rishikonte kufinjtë e zonës së nominuar në përputhje me
rekomandimin e ICOMOS. Byroja vendosi të rekomandonte që Komiteti
të regjistrojë Qendrën Historike të Santa Cruz de Mompox në Listën e
Trashëgimisë Botërore në bazë të kritereve të trashëgimisë kulturore të
propozuara tanimë.

Takimi i Komitetit të Trashëgimisë Botërore,
dhjetor 1995
Komiteti arriti në përfundimin që Qendra Historike e Santa Cruz de Mompox
është një shembull i jashtëzakonshëm i një vendndodhje Koloniale Spanjolle
në brigjet e një lumi të madh dhe që luan një rol të rëndësishëm strategjik dhe
komercial i cili ka mbijetuar në një nivel të jashtëzakonshëm paprekshmërie
deri në ditët tona. Komiteti vendosi të regjistrojë Qendrën Historike të Santa
Cruz de Mompox në Listën e Trashëgimisë Botërore në bazë të kritereve (iv)
dhe (v) të trashëgimisë kulturore.
Edhe autoritetet kolombiane kishin kërkuar $30,000 nga Fondi i Trashëgimisë
Botërore për një studim mbi ndikimin e turizmit në këtë sit. Komiteti i
Trashëgimisë Botërore e miratoi kërkesën.
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Kronologji e shkurtër
1994		
Nominimi i Mompox i paraqitur nga Kolumbia tek 		
		Qendra e UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore
Shkurt 1995

Vlerësimi nga ICOMOS

Korrik 1995

Byroja e Trashëgimisë Botërore studion nominimin

Dhjetor 1995 Komiteti i Trashëgimisë Botërore regjistron 		
		Mompox në Listën e Trashëgimisë Botërore në
		
bazë të kritereve të trashëgimisë kulturore (iv) dhe (v)
		
		

Komiteti dha një grant prej $30,000 për një studim të 		
impaktit të turizmit në sit

Diskutoni me nxënësit tuaj në lidhje me hapat e ndryshëm për nominimin
dhe regjistrimin e këtij siti në Listën e Trashëgimisë Botërore. Së bashku
me nxënësit, përzgjidhni një sit lokal apo kombëtar i cili mund të ketë vlerë
të jashtëzakonshme universale dhe kërkojini atyre të sugjerojnë një plan
veprimi për regjistrimin e tij në Listën e Trashëgimisë Botërore.

Përmbledhje
Pas përgatitjes së listës provizore, Shtetet Palë nominojnë disa site për përfshirje
në Listën e Trashëgimisë Botërore duke dërguar një formular të plotësuar
nominimi tek Qendra e UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore. ICOMOS
dhe/ose IUCN i vlerësojnë nominimet dhe japin rekomandime. Komiteti i
Trashëgimisë Botërore merr vendimin përfundimtar në lidhje me sitet që do
të regjistrohen në Listë. Për të vendosur se cilat site do të regjistrohen në
Listën e Trashëgimisë Botërore përdoren kritere rigoroze për përzgjedhjen.
Përveç kësaj, sitet duhet të jenë të mbrojtura mirë dhe të kalojnë testin e
autenticitetit për sitet kulturore dhe të plotësojnë kushtet e integritetit për
sitet natyrore.

Monitorimi i gjendjes së konservimit/ruajtjes
së siteve të Trashëgimisë Botërore
Ruajtja e Trashëgimisë Botërore është një proces i vazhdueshëm. Shtetet
Palë të Konventës dhe IUCN dhe ICOMOS dërgojnë raporte të rregullta
tek Komiteti i Trashëgimisë Botërore për gjendjen e konservimit të siteve
të Trashëgimisë Botërore, për masat e marra për mbrojtjen e tyre, dhe për
përpjekjet për të rritur ndërgjegjësimin publik mbi vlerën e trashëgimisë
kulturore dhe natyrore dhe ruajtjen e saj.
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Në praktikë, Shtetet Palë e marrin përgjegjësinë seriozisht. Nëse një vend nuk
përmbush detyrimet e tij sipas Konventës dhe një sit në Listën e Trashëgimisë
Botërore rrezikohet rëndë, ai rrezikon heqjen e sitit nga Lista. Konventa ka
një sanksion të qartë për këtë.
Kur UNESCO alarmohet për rreziqe të mundshme ndaj një siti të Trashëgimisë
Botërore - dhe alarmi është i justifikuar dhe kërcënimi mjaft serioz - siti
vendoset në Listën e Trashgimisë Botërore në Rrezik. Kjo listë ka për qëllim
të tërheqë vëmendjen e botës ndaj kushteve natyrore ose të krijuara nga
njeriu të cilat kërcënojnë karakteristikat për të cilat siti u regjistrua si i tillë
fillimisht. Siteve të rrezikuara në këtë listë ju takon ndërmarrja e përpjekjeve
të veçanta për konservimin e tyre si dhe e masave emergjente.
Vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe urgjente (për shembull, Dubrovniku
në vitin 1991) si fillimi i një lufte, Komiteti i Trashëgimisë Botërore do të bëjë
një listim të siteve në rrezik pa marrë më parë një kërkesë zyrtare nga Shteti
Palë i interesuar.

p Lista e Trashëgimisë Botërore në Rrezik
Përfshirja e një siti në Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik ka për qëllim
të fokusojë vëmendjen e botës dhe masat emergjente për konservimin
tek siti, kur rrezikohen vlerat për të cilat u regjistrua fillimisht në Listën e
Trashëgimisë Botërore.

Lista e Trashëgimisë Botërore në Rrezik

Të 48 pasuritë të cilat Komiteti i Trashëgimisë Botërore ka vendosur t’i përfshijë në Listën e
Trashëgimisë Botërore në Rrezik në përputhje me Nenin 11 (4) të Konventës. Lista është përditësuar
në muajin korrik 2015.
Afganistan				
Terrenet kulturore dhe mbetjet arkeologjike të
					 luginës Bamijan (2003)
					Mbetjet arkeologjike të Jam (2002)
Belize 				Barriera koralore (2009)
Bolivia 				Qyteti i Potisit (2014)
Kili		 			
Ish rafineritë e kripës në Santa Laura (2005)
Republika e Afrikës Qendrore
Parku Kombëtar Manovo-Gounda St. Floris (1997)
Côte d’Ivoire (Bregu i Fildishtë) 		
Parku Kombëtar Comoe (2003)
					
Rezervati Natyror Mount Nimba (1992)
Republika Demokratike e Kongos
Parku Kombëtar Kahuzi-Biega (1997)
					Parku Kombëtar Garamba (1996)
					Parku Kombëtar Virunga (1994)
					
Rezervati i Kafshëve të Egra Okapi(1997)
					Parku Kombëtar Salonga (1999)
Egjipt					Abu Mena (2001)
Etiopia					Parku Kombëtar Simen (1996)
Gjeorgjia				Katedralja Bagrati dhe Manastiri Gelati (2010)
					Monumentet historike të Mtskheta (2009)
Guinea					Rezervati natyror strikt i malit Nimba (2011)
Honduras				
Rezervati Biosferë Río Platano (2011)
Indonezi					
Trashëgimia e pyllit tropikal në Sumatra (2011)
Irak					Ashur (Qal’atSherqat) (2003)
					Hatra (2015(
					Qyteti arkeologjik i Samarras (2007)
Jeruzalem				
Qyteti i Vjetër i Jeruzalemit dhe Muret e tij (1982)
Mali
				Timbuktu (2012)
					Varri i Askia (2012)
Niger 				
Rezervatet Natyrore Air dhe Ténéré (1992)
Palestina 				
Vendi i lindjes së Krishtit> Kisha dhe rruga e
					pelegrinazhit, Betlehem (2012)
					
Peizazhi kulturor i Jerusalemit jugor, Battir (2014)
Panama					Fortifikimet nw nw Panama:Portobelo/San Lorenco
Peru
				
Zona Arkeologjike Chan Chan (1986)
Senegal					Parku Kombëtar Nikolo/Koba (2007)
Serbia					Monumentet mesjetare në Kosovë
Ishujt Solomon 				
Rannelli lindor
Rebublika Arabe e Sirisw			
Qyteti i lashtw Alepo (2013)
					Qyteti i lashtë Bisra (2013)
					
Qyteti i lashtë i Damaskut (2013)
					
Fshati i lashtë i Sirisë Veriore (2013)
					Siti i Palmirës (2013)
Ugandë 				
Varret e Mbretërve të Bugandës Parku
në Kasubi
(2010)
Kombëtar Virunga,
Britania e Madhe dhe Irlanda e Veriut
Liverpul/Qyteti detar tregtar (2012)
Republika Demokratike e Kongos.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës		
Parku Kombëtar i Everglades (2010)
© UNESCO/INCAFO/G. Grande
Venezuela				Koro dhe porti i tij (2005)
Jemen 				
Qyteti Historik i Zabidit (2000)

Yellowstone në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një shembull i mirë
sesi lista e Trashëgimisë Botërore në Rrezik ka ndihmuar për të fokusuar
vëmendjen kombëtare dhe ndërkombëtare tek nevoja për mbrojtjen në
mënyrë urgjente të Parkut në një kohë kur Yellowstone po kërcënohet
gjithnjë e më shumë (për shembull nga turizmi dhe zhvillimet e mundshme të
minierave ngjitur me Parkun).

Aktivitet
për Nxënësit
13
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Aktivitet për Nxënësit 13

YELLOWSTONE, SHTETET
E BASHKUARA TË AMERIKËS

Objective: to understand why and how a World Heritage
site is included on the List of World Heritage in Danger

Eskursion

Aktivitet në
klasë

Disa orë
mësimore

Gjuhë,
Gjeografi,
Shkencë

Fotografi të plastifikuara,
Përshkrime të shkurtra,
Harta e Trashëgimisë
Botërore

Prezantojani nxënësve informacionin e mëposhtëm:

Kronologji
1973
1978
1995
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2003

Shtetet e Bashkuara u bënë vendi i parë që ratifikuan Konventën
e Trashëgimisë Botërore
Yellowstone – parku i parë kombëtar në botë – ishte ndër 		
dymbëdhjetë sitet e para të regjistruara në Listën e Trashëgimisë
Botërore
Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi të regjistrojë sitin në
Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik
Komiteti i Trashëgimisë Botërore e hoqi Parkun nga Lista e 		
Trashëgimisë Botërore në Rrezik

Vlerat e Trashëgimisë Botërore të Yellowstone
Yellowstone mbulon një sipërfaqe të gjerë në skajin veri-perëndimor të Uajoming
dhe zonat e afërta të Montana dhe Idaho. Kryesisht Parku përbëhet nga një pllajë
vullkanike me sipërfaqe më të vogla me shkëmb sedimentar. Ai ka disa kanione,
ujëvara dhe gryka mbresëlënëse. Aktiviteti i vazhdueshëm vullkanik shkakton
shpërthimin ose rrjedhjen e 10,000 gejzerëve dhe burimeve të nxehta ndërkohë
që sasia e madhe e ujit mbështet një shumëllojshmëri të pasur të florës dhe
faunës. Pjesa qëndrore e Parkut është krateri më i madh vullkanik mbi Tokë,
duke qenë njëqind herë më madh se ai i Krakatoa-s në Indonezi. Shkëmbinjtë
më të vjetër datojnë 2.7 miliard vite përpara, ndërkohë që më të rinjtë janë ende
duke u formuar. Brenda këtij krateri gjenden njëzet e shtatë fosile.

Speciet e rrezikuara
Parku ka ekosisteme që ofrojnë mjedisin e përsosur për mbijetesën e specieve
të kërcënuara si arinjtë e murrmë, luanët e maleve, shqiponjat tullace dhe
madje një grup i mbetur ujqërish.

Kërcënimet ndaj
Yellowstone
Në shkurt të vitit 1995 Qendra
e UNESCO-s për Trashëgiminë
Botërore u informua në lidhje me
një sërë kërcënimesh ndaj Parkut,
veçanërisht nga një operacion i
propozuar i minierave, por edhe
nga shpyllëzimi, impakti i turizmit
dhe politikat për botën e kafshëve
të egra.

Sesioni i 19-të i Byrosë
së Trashëgimisë
Botërore, korrik 1995

Yellowstone,
Shtetet e Bashkuara
të Amerikës.
© UNESCO

Shteti Palë (SHBA) paraqiti
një letër në takimin e Byrosë
së Trashëgimisë Botërore të
mbajtur në selinë e UNESCO-s
në korrik të vitit 1995, në të
cilën shprehën shqetësimin e
tyre përsa i përket kërcënimeve
potenciale për Yellowstone dhe
ftuan përfaqësuesit e Komitetit
të Trashëgimisë Botërore dhe të IUCN të ndërmerrnin një mision monitorues
në Park. Gjithashtu Shtetet e Bashkuara e ftuan Komitetin e Trashëgimisë
Botërore për të marrë në konsideratë vendosjen e sitit në Listën e Trashëgimisë
Botërore në Rrezik.

Zërat që dolën kundër minierës së
propozuar pranë Yellowstone
Miniera e propozuar është një ‘fatkeqësi’ që kërcënon xhevahirin e kurorës së
sistemit amerikan të parqeve’.
New York Times
Asnjë lloj përfitimi që do të vinte nga ai nuk do të mund të kompensonte cilindo
dëmtim permanent të Yellowstone.
Bill Clinton, President i Shteteve të Bashkuara
Si kujdestarë të këtij vendi shumë të veçantë, amerikanët kanë detyrimin për ta
mbrojtur atë jo vetëm për qytetarët tanë, por edhe për qytetarët në të gjithë botën,
dhe jo vetëm për këtë brez, por edhe për brezat që do vijnë.
Shoqata e Parqeve Kombëtare dhe e Konservimit, shtator 1995
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Misioni i përbashkët monitorues, shtator 1995
Misioni i përbashkët monitorues u krye në shtator të vitit 1995. Gjatë misionit
u organizuan debate publike si edhe u prezantuan një sërë raportesh teknike
nga industria, qeveria dhe nga grupet e konservimit mjedisor.

Sesioni i 19-të i Komitetit të Trashëgimisë Botërore,
dhjetor 1995
Shteti Palë dhe IUCN i raportuan gjetjet e tyre në takimin e Komitetit të Trashëgimisë
Botërore në dhjetor të vitit 1995. Projekti i madh i minierave, ndotja e ujit për
shkak të rrjedhjeve në tubacione dhe hedhja e mbeturinave, ndërtimi i rrugëve
dhe trysnia nga turizmi, pakësimi i popullsisë së specieve të caktuara të kafshëve,
duke përfshirë një specie të rrallë të troftës, dhe ndotja e popullsisë së buajve nga
bruceloza, të gjitha këto ilustruan seriozitetin e kërcënimit ndaj këtij siti.
Pas diskutimeve të gjata dhe bazuar në risqet aktuale si edhe ato potenciale,
Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi të përfshijë Yellowstone në Listën
e Trashëgimisë Botërore në Rrezik.

Njoftim nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara,
shtator 1996
Presidenti deklaroi publikisht përpjekjet e tij për të arritur një zgjidhje të
kënaqshme të çështjes së minierave.
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Sesioni i 20-të i Komitetit të Trashëgimisë Botërore,
dhjetor 1996
Delegati i Shteteve të Bashkuara raportoi se ka patur progres të
konsiderueshëm për ruajtjen e Yellowstone.

Çfarë tjetër?

Yellowstone në rrezik:
Yellowstone, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
© UNESCO/M. Spier-Donati

Si mjet për të siguruar ruajtjen e këtij siti të Trashëgimisë Botërore Komiteti
ka kërkuar raporte të vazhdueshme mbi rezultatin e studimeve për impaktin
mjedisor dhe për masat e konservimit. Në këtë mënyrë, situata e sitit do të
ndiqet nga afër nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore. Komiteti i Trashëgimisë
Botërore, në vitin 2003, e hoqi Parkun nga Lista e Trashëgimisë Botërore në
Rrezik.
Listimi i Yellowstone në
Trashëgiminë Botërore në
Rrezik i ka përqëndruar
përpjekjet
e
popullit
amerikan, të vetë presidentit
dhe
të
komunitetit
ndërkombëtar
për
ta
ruajtur këtë park kombëtar
të jashtëzakonshëm.

Aktivitet për Nxënësit 14

PËRGATITJA E NJË PROGRAMI RADIOFONIK
PËR TRASHËGIMINË BOTËRORE

Objektivi: të zhvillojmë aftësitë e komunikimit të
nxënësve në favor të ruajtjes së Trashëgimisë Botërore

Ushtrim

Aktivitet
në klasë
ose jashtë
shkollor

Disa orë
mësimore

Gjuhë,
Muzikë

Përshkrimet
e Shkurtra,
Harta e
Trashëgimisë
Botërore

Libra, CD,
audio
kaseta, etj.

ü Ndajeni klasën në grupe dhe planifikoni një program radiofonik në
lidhje me Trashëgiminë Botërore. Programi mund të përfshijë:

• një dialog midis nxënësve pro dhe kundër përfshirjes së një siti në
Listën e Trashëgimisë Botërore
• përshkrime të rëndësisë, vendndodhjes dhe bukurisë së një siti të
përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore
• fragmente nga poemat që i referohen një siti të Trashëgimisë
Botërore
• muzikë dhe tinguj (natyrë, kafshë, zile, dialogje rituale, himne) që
ju sjellin ndërmend site të Trashëgimisë Botërore.
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ü

Në bazë të prezantimeve të
klasës, bini dakort në lidhje me
idetë më të mira për një program dhe zhvillojini ato më tej.
Ndajini detyrat midis grupeve të
nxënësve. Regjistrojeni programin dhe dërgojeni në një stacion radiofonik lokal, rajonal ose kombëtar.

p Fondi i Trashëgimisë Botërore
Një nga arritjet më të rëndësishme të Konventës është aftësia për të
ofruar asistencë ndërkombëtare nga Fondi i Trashëgimisë Botërore për
financimin e projekteve për ruajtjen e Trashëgimisë Botërore.
Fondi i Trashëgimisë Botërore përdoret për lloje të ndryshme asistence dhe
bashkëpunimi teknik, duke përfshirë studimet e ekspertëve për të përcaktuar
ose për të neutralizuar shkaqet e përkeqësimit ose për të planifikuar masa
për ruajtjen, trajnimin e specialistëve lokalë për teknikat e ruajtjes dhe
rinovimit, furnizimin me paisje për të mbrojtur një park kombëtar ose për
të restauruar një monument. Gjithashtu Fondi mbështet edhe përpjekjet
kombëtare për hartimin e listave provizore të trashëgimisë kulturore dhe
natyrore dhe nominimin e siteve për Listën e Trashëgimisë Botërore.

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Në varësi të llojit dhe sasisë së asistencës së kërkuar, Komiteti ose Kryetari
mundet, me kërkesë, të japë asistencë për secilin nga Shtetet Palë.
Përparësi i jepet financimit të masave emergjente të ruajtjes dhe për të
konservuar site që përfshihen në Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik.
Fondi i Trashëgimisë Botërore, i krijuar në vitin 1972 nga Konventa e
Trashëgimisë Botërore, e merr shumicën e të ardhurave të tij nga kontributet
e detyrueshme nga Shtetet Palë – që arrijnë deri në 1% të detyrimeve të tyre
për UNESCO-n – dhe kontributet vullnetare.
Burime të tjera të ardhurash përfshijnë fonde (funds-in-trust) të dhuruara nga
vendet e ndryshme për qëllime të veçanta dhe fitimet që rrjedhin nga shitjet
e publikimeve të Trashëgimisë Botërore.
Fondit të Trashëgimisë Botërore siguron çdo vit rreth $4 milion për të
mbështetur aktivitetet e kërkuara nga Shtetet Anëtare. Ky fond përfshin
kontributet e detyrueshme dhe vullnetare të Shteteve Anëtare ashtu si dhe
nga donacionet private.
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Aktivitet për Nxënësit
15

Burimet e Fondit të Trashëgimisë Botërore janë ende shumë më poshtë se
ato që kërkohen për t’ju përgjigjur të gjitha kërkesave të marra nga Komiteti
i Trashëgimisë Botërore. Megjithatë, Fondi tanimë ka financuar projekte të
rëndësishme që kushtojnë disa miliona dollarë për të ruajtur sitet kulturore
dhe natyrore në Afrikë, rajonin e Azisë dhe Paqësorit, në Shtetet Arabe,
Amerikën Latine dhe në Karaibe, dhe në Europë.
Nëse ju apo nxënësit tuaj, do të dëshironit të merrnit pjesë në ruajtjen e
Trashëgimisë Botërore duke bërë një dhurim në Fondin e Trashëgimisë
Botërore, ju lutemi dërgoni një porosi ndërkombëtare në para ose bëni një
transfertë bankare në llogaritë e mëposhtme bankare.

Aktivitet për Nxënësit 15

RRITJA E NDËRGJEGJËSIMIT

Objektivi: të nxisim solidaritetin dhe përfshirjen aktive
të nxënësve në mbështetje të ruajtjes së Trashëgimisë
Botërore

Ushtrim

Aktivitet në
klasë dhe/ose
jashtëklase

Disa orë
mësimore

Gjuhë

Harta e
Trashëgimisë
Botërore,
Përshkrimet
e Shkurtra

ü Diskutoni sesi nxënësit mund të kontribuojnë për ta bërë komunitetin e

tyre lokal më të ndërgjegjshëm në lidhje me Trashëgiminë e tyre botërore
lokale dhe kombëtare. Listoni propozimet e tyre. A mund të zbatohet një ose
më shumë nga këto propozime?

ü Diskutoni qëllimin e Fondit të Trashëgimisë Botërore.
ü Diskutoni mundësinë e organizimit të aktiviteteve për mbledhjen e fondeve
në mbështetje të konservimit të Trashëgimisë lokale dhe Botërore.
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Në të gjithë kurrikulën:
Konventa e
Trashëgimisë Botërore
Art

Përdorni fotografi dhe informacion nga sitet e Trashëgimisë Botërore për të dhënë mësimin
e historisë së artit
Bëni makete të siteve të Trashëgimisë Botërore
Përgatisni një fushatë reklamuese për të rritur ndërgjegjësimin publik në lidhje me sitet dhe
ruajtjen e Trashëgimisë Botërore
Vizitoni sitet e Trashëgimisë Botërore dhe vizatojini, pikturojini ose fotografojini ato
Përdorimi sitet e Trashëgimisë Botërore për të ilustruar mësimin në lidhje me stilet
arkitekturore

Gjuhë e Huaj

Lexoni fletëpalosjet informative për trashëgiminë natyrore dhe kulturore të vendeve të tjera
Studioni sitet e Trashëgimisë Botërore si një burim informacioni për vendet e tjera, të
shkuarën dhe të tashmen
Shkruani artikuj mbi nevojën për të ruajtur sitet e Trashëgimisë Botërore

Histori
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Vizitoni sitet e Trashëgimisë Botërore, ose site të tjera afër jush, që lidhen me periudhat
historike
Mësoni për sitet e Trashëgimisë Botërore nëpërmjet studimit të një periudhe specifike

Gjuhë/Letërsi

Shkruani artikuj për Konventën ose për një sit të veçantë të Trashëgimisë Botërore për
klasën tuaj ose për gazetën tuaj
Intervistoni njerëzit që jetojnë afër një siti të trashëgimisë dhe zbuloni se çfarë do të thotë
siti për ta
Shkruani fletëpalosje informative për një sit
Prodhoni pjesë teatrale historike
Lexoni romane ose tregime të shkurtra në të cilat flitet për një sit

Matematikë

Kryeni një anketë të karakteristikave fizike (numri i specieve, madhësia e ndërtesave) të një
siti të Trashëgimisë Botërore dhe përdorni grafikë, pie charts dhe statistika për të prezantuar
rezultatet në mënyrë grafike
Studioni madhësinë e monumenteve dhe të ndërtesave dhe përgatisni maketet e tyre

Studime fetare

Ekspozoni fotografi të siteve të Trashëgimisë botërore që lidhen me fe dhe sisteme të
ndryshme të besimit (fotografi të shumë siteve janë përfshirë në paketën e mjeteve/Kit)

Interneti

Vizitoni faqen e internetit të Qendrës së UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore (http://
www.unesco.org/whc) dhe faqen e internetit të Associated Schools Project (http//www.
unesco.org/education/asp)

The Great Wall, China. © UNESCO/vORONTZOFF

‘Unë nuk dua që shtëpia ime të jetë e murosur
nga të gjitha anët dhe që dritaret e mia të jenë
të bllokuara. Unë dua që kultura e të gjitha
tokave të fryjë nëpër shtëpinë time sa më lirisht
që të jetë e mundur. Por unë refuzoj që të
influencohem nga ndonjëra prej tyre’

Mahatma Gandhi
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Objektivat
Njohuritë
Të ndihmojmë nxënësit të zhvillojnë njohuritë dhe të kuptuarit për:
n sitet kulturore dhe natyrore të Trashëgimisë Botërore që pasqyrojnë kultura të ndryshme dhe si
mishërim i stabilitetit në një botë që ndryshon shpejt
n specifikën e secilës kulturë dhe nocionin që të gjitha kulturat janë pjesë e civilizimit njerëzor
n ndërveprimet dhe ndërvarësitë midis natyrës dhe kulturës dhe midis kulturave.

Qëndrimet
Të nxisim nxënësit të:
n vlerësojnë kulturën e tyre, historinë e vendit të tyre dhe mjedisin e tij natyror
n identifikojnë vlerat mbizotëruese të shoqërisë së tyre dhe rrënjët e këtyre
vlerave
n kultivojnë respekt për të gjithë popujt dhe kulturat e tyre, dhe të kontribuojnë
kështu në mirëkuptimin dhe respektin ndërkombëtar
n zhvillojnë ndjenjën e përgjegjësisë së përbashkët për trashëgiminë kulturore
dhe natyrore të botës.

Aftësitë

Të ndihmojmë nxënësit të zhvillojnë aftësinë e tyre për të:
n hulumtuar origjinën e tyre më tej (familja, vendi)
n diskutuar problemet në mënyrë të hapur dhe demokratike
n marrë udhëheqjen në mbështetje të ruajtjes së Trashëgimisë Botërore.
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Trashëgimia Botërore
dhe identitet

Trashëgimia Botërore : një bazë për identitet
Të kuptuarit e Trashëgimisë Botërore mund të na ndihmojë të bëhemi më të
ndërgjegjshëm për rrënjët tona, dhe për identitetin tonë kulturor dhe shoqëror.
Një vështrim më nga afër i çdo njërit nga sitet e Listës së Trashëgimisë Botërore
na ndihmon të mësojmë rreth besimeve, vlerave dhe njohurive të popujve dhe
të civilizimeve që i krijuan ato (trashëgimia kulturore) ose që ndërvepruan me
to (sitet natyrore dhe të përziera, dhe peisazhet kulturore). Kjo përfshin edhe
mundësitë për të mësuar rreth trashëgimisë materiale dhe jomateriale.
Sitet kulturore dhe natyrore formojnë mjedisin nga i cili varen qeniet njerëzore përsa
i përket anës psikologjike, fetare, edukative dhe ekonomike. Shkatërrimi i tyre ose
madje edhe përkeqësimi i tyre mund të jenë të dëmshme për mbijetesën e identitetit
tonë, të kombeve tona dhe të planetit tonë. Ne kemi përgjegjësinë për t’i ruajtur këto
site për brezat e ardhshëm.

Zotimi i Trashëgimisë Botërore, Forumi Rinor për Trashëgiminë Botërore,
Bergen, Norvegji

p Identiteti: Kush jam unë – Kush jemi
Trashëgimia
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1. Cilësia ose gjendja e të qenit të njëjtë; njëllojshmëri absolute ose thelbësore; të
qenit një.
2. Individualiteti, personaliteti . . . ekzistenca individuale;
3. Gjendja e të qenit i identifikuar në ndjenjë, interes, etj.
Fjalori më i Shkurtër i Oksfordit

Që nga lindja, secili nga ne dallohet nga të tjerët nga profili ynë personal, që
do të thotë, nga karakteristikat gjenetike dhe fizike të cilat ne i trashëgojmë
nga prindërit dhe paraardhësit tanë. Shenjat e gishtave tanë, për shembull,
përfaqësojnë një pjesë të pashlyeshme të identitetit tonë personal. Mbiemri
ynë, të cilin e trashëgojmë, dhe emri që na vihet, mund të ndryshojnë gjatë
jetës, por ato janë gjithashtu pjesë përbërëse e identitetit tonë personal.
Megjithatë, identiteti nuk është vetëm individual. Pyetja ‘Kush jam unë?’ lidhet
ngushtë me pyetjen ‘Kush jemi ne?’ – ‘ne’ nënkupton për shembull grupin etnik,
kombin ose besimin anëtarë të të cilit jemi. Si anëtarë të një grupi ne jemi të
lidhur me anëtarë të tjerë kryesisht nëpërmjet
gjuhës, besimeve, ritualeve, kodit moral,
zakoneve, ushqimit, veshjeve, e
kështu me rradhë. Identiteti
kombëtar zakonisht shprehet
nëpërmjet simboleve të
tilla si gjuha (gjuhët), veshja
kombëtare, flamujt, emblemat
ose himnet kombëtare.
Të rinj të veshur me kostume
tradicionale në Forumin Rinor për
Trashëgiminë Botërore në Bergen,
Norvegji.
© UNESCO

Aktivitet për Nxënësit 16

EMRAT SI MBARTËS TË IDENTITETIT

Objektivi: të reflektojmë për identitetet tona personale
dhe familjare

Hulumtim

ü

Aktivitet në
klasë

Aktivitet
jashtëshkollor

2 orë
mësimore dhe
kohë jashtë
orarit të
shkollës

Gjuhë

Kërkojini nxënësve të gjurmojnë, me ndihmën e prindërve ose të
afërmve të tyre, kuptimin e mbiemrave të tyre. Gjithashtu kërkojini atyre të
shpjegojnë sesi u zgjodhën emrat e tyre personalë (emrat e parë, të dytë). Si
ndjehet secili nga nxënësit për emrin e tij ose të saj? A është emër që gjendet
dendur në rajon? A është emër që lidhet në ndonjë lloj mënyre me një sit të
rëndësishëm kulturor ose natyror në rajon? A është i pazakontë? A ju është
vënë ky emër në kujtim të një personi të caktuar, si për shembull një të një
gjyshi apo të afërmi tjetër, ose të një personaliteti nga historia, kinemaja, etj.?
A ndikon emri në identitetin e personit? Nëse po, si manifestohet kjo?

p Identiteti në një botë që ndryshon shpejt
Bota po lëviz kaq shpejt dhe shumica e njerëzve po nxitojnë drejt
87 shekullit njëzet e një duke harruar origjinën e tyre. Ndërkohë që duhet të jetë e
kundërta. Ne duhet të vlerësojmë rrënjët tona, kulturën tonë, dhe ta mbajmë atë si
një themel. Ne duhet të ndërtojmë të ardhmen tonë.

Rekomandimet e studentëve, Forumi Rinor për Trashëgiminë Botërore,
Pekin, Kinë
Si individët, edhe komunitetet (grupet etnike, kombet) të cilave ju
përkasim ndryshojnë me kalimin e kohës, si pasojë e ndërveprimit të tyre
me mjedisin natyror dhe me komunitetet dhe kulturat e tjera. Ndërkohë
që kjo ka qenë gjithmonë kështu, ritmi dhe intensiteti i ndryshimit janë
rritur shumë në shekullin njëzetë për shkak të ndikimit të revolucionit
shkencor dhe teknologjik, veçanërisht të metodave moderne të transportit,
telekomunikacionit dhe komunikimit masiv (informatika, telefoni, telefaksi,
televizioni, interneti, satelitët e komunikimit, etj.), dhe procesit të njohur si
globalizimi.
Globalizimi ëshë kryesisht një dukuri ekonomike, por ai ka efekte të
rëndësishme sociale dhe kulturore. Një nga ato është prirja në pothuajse të
gjitha pjesët e botës për njerëzit, veçanërisht për të rinjtë, për të parapëlqyer
produkte të caktuara të konsumit masiv të cilat reklamohen në mbarë botën,
duke përfshirë muzikën e preferuar, filmat dhe programet televizive, veshjet
dhe ushqimin e shpejtë.
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Globalizimi i kulturës përmendet në dy dokumente kryesore të UNESCO-s:
... kultura po globalizohet në mënyrë të qëndrueshme por ende vetëm pjesërisht.
Ne nuk mund të injorojmë premtimet e globalizimit dhe as risqet e tij, ndër
të cilët risku më i madh është risku për të harruar karakterin unik të qenieve
individuale njerëzore; është detyra e tyre të zgjedhin të ardhmen e tyre dhe të
arrijnë potencialin e tyre të plotë brenda pasurisë së traditave dhe të kulturave të
tyre të ruajtura me kujdes, të cilat, nëse nuk tregohemi të kujdesshëm, mund të
rrezikohen nga zhvillimet bashkëkohore.
Të nxënit: thesari brenda, Raporti i Komisionit Ndërkombëtar për Edukimin
për Shekullin e Njëzet e Një, fq. 17. Paris, UNESCO Publishing, 1996.
Është e rëndësishme që individët dhe komunitetet që jetojnë në botën e
sotme në ndryshim të shpejtë të përshtaten me ndryshimin e paanshëm, pa
mohuar elementet e vlefshme në traditat e tyre.
Vlerat shpirtërore afrikane, për shembull, siç janë të mishëruara në fenë
tradicionale, theksojnë rëndësinë e marrëdhënies midis njerëzve dhe natyrës,
midis fizikes dhe jofizikes, midis racionales dhe intuitives dhe midis brezave të të
shkuarës dhe të tashmes. I gjithë ky fond njohurish dhe vlerash mund të përdoret
në mënyrë të dobishme për të zgjidhur probleme të tilla moderne si ruajtja e
mjedisit ose ndërmjetësimi i ndryshimeve dhe i situatave të konfliktit.
Diversiteti ynë Krijues, Raporti i Komisionit Botëror për Kulturën dhe
Zhvillimin, fq. 166. Paris, UNESCO Publishing, 1996
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Sitet e Trashëgimisë Botërore dhe identiteti
Shumë njerëz identifikohen me sitet e regjistruara në Listën e Trashëgimisë
Botërore. Rrënojat e Great Zimbabwe na kujtojnë origjinat afrikane parakoloniale të Zimbabves; Federata Ruse shpesh identifikohet me Kremlinin
dhe Sheshin e Kuq në Moskë; Italia me Venecian dhe me Lagunën e saj, si
edhe me Kullën e Pizës dhe qytetin e Firences; Libani me Baalbek dhe Byblos;
India me Taj Mahal në Agra; Guatemala me Antigua Guatemala, Uzbekistan
me Qendrën Historike të Bukharas – sa për të dhënë vetëm disa shembuj.
Site të caktuara natyrore, si Parku Kombëtar i Everglades dhe Parku Kombëtar
i Grand Canyon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Parku Kombëtar i
Serengeti në Republikën e Bashkuar
të Tanzanisë, Parku Kombëtar i
Sagarmatha (Mali Everest) në
Nepal, Los Glaciares në Argjentinë,
pasqyrojnë
gjithashtu
identitete
grupore ose kombëtare.

Gurët e Materës, Itali.
© UNESCO/M.Moldaveanu

Aktivitet për Nxënësit 17

SITET E TRASHËGIMISË BOTËRORE DHE IDENTITETI

Objektivi: të kuptojmë vlerat e siteve të Trashëgimisë Botërore

Diskutim

Aktivitet në
klasë

1 orë mësimore
dhe kohë
jashtë orarit të
shkollës

Histori,
Studime
sociale

Harta e
Trashëgimisë
Botërore dhe
Përshkrimet e
Shkurtra

Përdorni fotot e plastifikuara të përfshira në Paketën e Mjeteve (Kit), dhe
çdo material tjetër në dispozicion, për t’i njohur nxënësit me të paktën disa
nga sitet e Listës së Trashëgimisë Botërore të cilat kanë luajtur një rol të
rëndësishëm në historinë e njerëzimit dhe konservimin e natyrës, si për
shembull:
• sitet me të cilat identifikohen njerëzit (kulturore dhe natyrore)
• sitet që shënojnë evente në historinë politike të botës
• sitet që lidhen me fetë e botës dhe sistemet e besimit
• sitet që ilustrojnë llojet e ndryshme të jetesës.
Matrica më poshtë sugjeron ide për diskutim.
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Origjinat
njerëzore

Azi dhe
Paqësor

Shtetet
Arabe

Shoqëri
Shoqëri
gjuetarësh/
tradicionale
grumbulluesish

Amerikë
Latine dhe
Karaibe

Shoqëri
tregtare

Shoqëri
industriale

Shoqëri postmoderne

Ironbridge
Gorge
(Mbretëri e
Bashkuar)

Bauhaus dhe
Sitet e tij
(Gjermani)

Qyteti Hstorik
i Ouro Preto
(Brazil)

Brazilia
(Brazil)

Tarraca e
Orizit e
Kordilierev
(Filipine)

Siti Njeriu
i Pekinit
(Kinë)

Sitet Rock-art të
Tadrart Acacus
(Libyan Arab
Jamahiriya)
Ishulli i
Mozambikut
(Mozambik)

Afrikë

Europë dhe
Amerikë
Veriore

Shoqëri
bujqësore

I Sassi
di Matera
(Itali)

Qyteti
Hanseatik
i Lübeck
(Gjermani)

Stilet e dallueshme të ndërtesave
si shprehje të identitetit
Stilet e ndërtesave të gjetura në disa site të Trashëgimisë Botërore përbëjnë
ilustrime të shkëlqyera të ndërveprimeve midis njerëzve dhe mjedisit të tyre
natyror. Një shembull i tillë është siti i Trashëgimisë Botërore i krahinës së
Bryggen në Bergen, Norvegji, i cili ilustron sesi druri norvegjez ka qenë një faktor
vendimtar për identitetin kulturor norvegjez.

Si ka ndikuar druri norvegjez
në kulturën norvegjeze
A ekziston një ndërmarrëdhënie midis materialit
norvegjez të ndërtimit dhe kulturës norvegjeze?
Stephan
Tschudi-Madsen,
ish Drejtor i
Përgjithshëm i Drejtorisë së Trashëgimisë
Kulturore në Norvegji, shkruan:
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Bryggen, Norvegji.
© UNESCO/D. Roger

Para së gjithash,... le të marrim parasysh pemën.
Faktori më i madh kufizues është lartësia e saj.
Asnjë nga pemët me gjethe të gjera nuk rritet
mjaftueshëm e lartë ose e drejtë dhe as nuk ofron
lëndë druri të përshtatshme dhe të durueshme për
të ndërtuar një shtëpi prej druri tipike dhe solide, ku trungjet horizontale ngërthehen
me njëri-tjetrin....
Lënda e drurit e përdorur në një ndërtesë jep një ide në lidhje me përmasat e kësaj
peme (pisha, materiali i ndërtimit i përdorur më zakonisht në Norvegji): ajo u gjet në
vitin 1861 gjatë shembjes së kishës Hof, dhe nga matjet rezultoi të ishte 15 metra e
gjatë. Ky ishte maksimumi absolut - gjysma e kësaj gjatësie ishte mëse e zakontë për
shtëpitë e zakonshme.
Asnjë mbret dhe asnjë fisnik nuk mund të kapërcejë përmasat dhe proporcionet që në
fund të fundit ishin përcaktuar nga pema. Një shtëpi i nënshtrohet të njëjtave ligje për
të gjithë, edhe pse trashësia e trungjeve dhe pasuria e ornamentit mund të variojnë.
Dikush mund të ngrejë pyetjen nëse kushte të tilla kanë patur efekt demokratizues
mbi shoqërinë. Ekziston diçka universalisht njerëzore në karakterin e dhomave të
kësaj madhësie, që prezanton një harmoni sociale dhe njerëzore. Vijat horizontale të
trungjeve të mureve kanë një efekt lehtësues, qetësues dhe në të njëjtën kohë janë aq
lehtësisht praktike. Edhe vetë punimi i drurit luan një rol thelbësor: ai është jo vetëm
një izolues i shkëlqyer, por edhe i këndshëm në prekje.
Zakoni i ndërtimit me dru vazhdon, dhe sot rreth 80 përqind e të gjitha shtëpive të
reja në Norvegji janë të ndërtuara me dru. Ndoshta pikërisht këtu ne jemi në terrenin
më të fortë kur dëshirojmë të diskutojmë në lidhje me atë që është e veçantë në
trashëgiminë kulturore të Norvegjisë – ndoshta më shumë se në shprehjet e tjera të
kulturës – dhe pema vetë ka ndikuar zhvillimin me kufizimet e saj dhe cilësitë e saj.
Norvegji: Një trashëgimi kulturore. Monumentet dhe Sitet, Universitetsforlaget.

Aktivitet për Nxënësit 18

STILET E DALLUESHME TË NDËRTIMIT SI
SHPREHJE TË IDENTITETIT

Objektivi: të reflektojmë më mirë mbi identitetin
duke studiuar trashëgiminë fizike (p.sh. ndërtesat
përreth, monumentet, parqet kombëtare)

Hulumtim

Aktivitet në
klasë

2 orë
mësimore

Gjuhë,
Gjeografi

Fotografi të
plastifikuara

ü Kërkojini nxënësve tuaj të shkruajnë një ese

ku të përshkruajnë cilësitë e ndërtesave,
trashëgimisë monumentale dhe parqeve
kombëtare të vendit ose të rajonit
tuaj. A janë ndonjë nga ato site të
Trashgimisë Botërore?
A ekziston një ndërmarrëdhënie
midis kulturës tuaj dhe materialit
të ndërtimit, modelit të
ndërtimit (si janë të vendosura
ndërtesat në qytete, fshatra),
burimeve natyrore (p.sh.
gurë nga guroret lokale) dhe
peisazhit fizik (p.sh. qytet i
ndërtuar rreth një liqeni)?
A pasqyrohet identiteti juaj
kulturor nga mënyra sesi janë
ndërtuar shtëpitë tuaja dhe nga
materiali i përdorur?

Timbuktu, Mali.
© UNESCO/M. Kone
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Aktivitet për Nxënësit 19

KËSHILLI VENDOS PËR TË ARDHMEN E PJESËS
HISTORIKE TË QYTETIT

Objektivi: të kuptojmë më mirë efektin e zhvillimit të
ruajtjes së trashëgimisë

Lojë me role

Aktivitet në
klasë

Aktivitet
jashtë-shkollor

Disa orë
mësimore

Studime sociale,
Foto të
Matematikë
plastifikuara

ü
Qasjet
Edukative për
Trashëgiminë
Botërore
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Organizoni lojën me role në klasë bazuar në situatën e mëposhtme
imagjinare
Autoriteti lokal ka hartuar një plan zhvillimi për qendrën e qytetit ku jetoni.
Qendra e qytetit është mjaft e vjetër dhe përfshin disa nga shtëpitë e
mbetura tradicionale të rajonit tuaj. Për këtë arsye,
shtëpitë janë pasqyrime të rëndësishme të
identitetit tuaj lokal. Megjithatë, standardi
i strehimit në atë pjesë të veçantë të
qytetit ka mbetur mbrapa në procesin
e modernizimit. Uji i rrjedhshëm dhe
paisjet e banjove nuk mund të
instalohen. Nëse zbatohet plani i
zhvillimit ai do të shoqërohet me
shkatërrimin e pjesës më të vjetër të
qytetit dhe ndërtimin e pallateve të reja.
Disa anëtarë të autoritetit lokal janë në favor
të planit të propozuar të zhvillimit; politikanë të
tjerë lokalë janë qartësisht kundër tij. Sot, palët e interesuara janë takuar
për të debatuar dhe vendosur nëse do të zbatohet plani.

ü Ndajeni klasën në pesë grupe:
1. grupi i autoritetit lokal në favor të planit
2. grupi i autoritetit lokal kundër planit
3. qytetarët që banojnë në qytetin e vjetër
4. ekspertët (arkitektët, projektuesit e qytetit, etj.)
5. përfaqësuesit e mediave.

üGjithashtu

zgjidhni një kryetar dhe dy nën-kryetarë për të udhëhequr
debatin, dhe dy raportues për të shkruar një raport për takimin.

üReflektoni dhe diskutoni në lidhje me kërcënimet e ngjashme për qytetet

e Trashëgimisë Botërore, ose të siteve në Listën e Trashëgimisë Botërore në
Rrezik.

Aktivitet për Nxënësit 20

TË NXËNIT NDËRKULTUROR

Objektivi: të kuptojmë më mirë marrëdhënien midis
siteve të Trashëgimisë Botërore dhe identitetit

Hulumtim

Aktivitet në
klasë dhe
aktivitet
jashtëshkollor

Disa orë
mësimore

Gjuhë,
Studime
sociale

Harta e
Trashëgimisë
Botërore,
Përshkrime
të Shkurtra

Interneti

ü Ndajeni klasën në grupe. Kërkojini secilit grup të shkruajë një prezantim të
shkurtër për një nga temat e mëposhtme:

• shkolla e tyre
• klasa e tyre
• sitet e Trashëgimisë Botërore në vendin e tyre.

üShkëmbeni prezantimet me një ose me më shumë shkolla jashtë vendit (me

postë, faks ose Internet). Çfarë morët në këmbim? Sa kohë mori? Si ishin në
krahasim me njëri-tjetrin?

üDiskutoni për mënyrën sesi mjetet e reja të komunikimit i bashkojnë
njerëzit nga mbarë bota në një mënyrë që nuk ishte e mundur kur
prindërit e tyre ishin të rinj

Identiteti dhe popujt indigjenë
Të mësosh për mënyrat sipas të cilave popujt indigjenë lidhen me
trashëgiminë e tyre kulturore dhe natyrore është e dobishme
për të kuptuar rëndësinë e identitetit personal, grupor dhe
kombëtar dhe mënyrën sesi kjo mund të njihet dhe të
mirëmbahet, nëpërmjet konservimit të Trashëgimisë
Botërore. Shembujt e mëposhtëm që prezantojnë
aktivitetet e nxënësve janë vetë-shpjeguese. Ato
mund t’ju frymëzojnë që të kërkoni shembuj
të tjerë, nga pjesa juaj e botës ose diku tjetër
dhe të përgatisni aktivitete të ngjashme.

Forumi Rinor i UNESCO-s për
Trashëgiminë Botërore bën të
mundur shkëmbimin e kulturave
në Forumin Rinor për Trashëgiminë
Botërore në Victoria Falls.
© UNESCO
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Aktivitet për Nxënësit 21

MONUMENTI KOMBËTAR I GREAT
ZIMBABWE, ZIMBABVE

Objektivi: të kuptojmë më mirë origjinën historike të një siti

Eskursione
në sitet e
Trashëgimisë
Botërore

Aktivitet në
klasë

Disa orë
mësimore

Histori,
Gjeografi,
Studime sociale,
Edukatë
Qytetare

Harta e
Trashëgimisë
Botërore,
Përshkrimet
e Shkurtra

Interneti

ü Tregoni historinë e Great Zimbabwe për të dhënë një shembull të një debati në

lidhje me origjinën historike të një siti të rëndësishëm dhe madhështor. Kërkimet
arkeologjike të Great Zimbabwe tani kanë demonstruar qartë origjinën afrikane të
këtij siti.
Rëndësia e Great Zimbabwe është e tillë saqë përdoret gjerësisht si një simbol
i kombit. Vetë emri i vendit është marrë nga kjo gërmadhë e famshme dhe
madhështore prej guri (Zimbabve do të thotë ‘shtëpitë e gurit’).
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Great Zimbabwe ndodhet në një rrafshinë të pyllëzuar dhe është ndërtimi më i
madh i lashtë në Afrikën nën-Sahariane. Ai përbëhet nga dy site, të mbizotëruara
nga rrënojat kodrinore, një akropol, një kështjellë e vërtetë me mure të ngërthyera
me njëri tjetrin dhe shkëmbinj graniti. Brezat e njëpasnjëshëm të okupatorëve i
lidhën këto shkëmbinj me muret prej guri, duke krijuar rrethime të vogla dhe kalime
të ngushta. Rrënojat e luginës, Rrethimi i Madh i pafund (Great Enclosure) është një
monument tejet mbresëlënës: muri rreth Rrethimit të Madh është më shumë se
250 metra i gjatë dhe përbëhet 15,000 ton shkëmb i latuar mirë (struktura e vetme
më e madhe e lashtë).
Kërkimi për të përcaktuar origjinën afrikane të rrënojave dhe kulturën e tyre të
mëparshme të begatë nuk ishte e mirëpritur nga kolonët e bardhë në atë që më pas
u quajt Rodezi. Me qëllim rishkrimin e historisë, politikanët dhe propagandistët u
përpoqën të pohonin mundësinë e influencës fenikase, arabe, indiane, madje edhe
hebraike. Në diskutime të nxehta parlamentare u deklarua që Great Zimbabwe
nuk kishte origjinë afrikane.
Megjithatë, arkeologët Randall MacIver dhe Gertrude Caton-Thompson, të cilët
bënë gërmime në Great Zimbabwe, arritën në përfundimin që rrënojat janë me
të vërtetë afrikane. Pothuajse të gjitha artefaktet e gjetura janë me origjinë lokale
Shona, dhe gërmimet në të gjitha nivelet flasin për një mënyrë afrikane të jetesës.
Kjo punë, së bashku me hulumtimet e mëtejshme tejet të kujdesshme nga
arkeologë, gjuhëtarë dhe antropologë të tjerë përbëjnë bazën për nëndarjen e
historisë së Great Zimbabwe’s në të paktën tre faza.

Pushtimi më intensiv filloi rreth shekullit të njëmbëdhjetë kur u ndërtuan
kasolle me shkopinj dhe baltë në kodër. Dy shekuj më vonë, këto kasolle
u zëvendësuan me shtëpi më të forta prej balte si dhe filluan të ndërtohen
shtëpitë e para prej guri. Gjatë shekullit pasues, shoqëria lulëzoi nëpërmjet
tregtisë me popujt përgjatë bregut lindor të kontinentit afrikan, veçanërisht
me tregtarë myslimanë. Por në shekullin e pesëmbëdhjetë Great Zimbabwe
nuk mundi të mbahej më në këmbë dhe dalëngadalë qyteti vdiq.
Mbetjet e tregtisë së gjerë, së bashku me modelin e ndërtimit dhe strukturën
e mureve të Great Zimbabwe çuan në debatin në lidhje me origjinën afrikane
të rrënojave.
Vitet e rishkrimit të historisë dhe identitetit të vërtetë të Zimbabves së
hershme tani kanë përfunduar. Sot rrënojat e Great Zimbabwe përfaqësojnë
shpirtin e kombit, një xhevahir të trashëgimisë afrikane.

ü Kërkojini nxënësve tuaj të shkruajnë një ese të shkurtër në lidhje me reagimin
e tyre ndaj një situate të tillë. Krahasojini dhe diskutojini esetë në klasë.

Monumenti Kombëtar Great
Zimbabwe, Zimbabve.
© Patrimoine 2001/C. Lepetit

95

Aktivitet për Nxënësit 22

PARKU KOMBTAR ULURU-KATA TJUTA,
AUSTRALI

Objektivi: të kuptojmë më mirë nocionin e një peisazhi
kulturor dhe rolin e popujve indigjenë në konservimin e
Trashëgimisë Botërore

Eskursione
në site të
Trashëgimisë
Botërore

Aktivitet në
klasë

2 orë
mësimore

Gjeografi,
Histori,
Studime
sociale

Përshkrime të
Shkurtra, Harta
e Trashëgimisë
Botërore

Ky shembull i dytë, që prezanton Parkun Kombëtar të Uluru-Kata Tjuta në Australi,
ilustron mnëyrën sesi regjistrimi në Listën e Trashëgimisë Botërore mund të rrisë
njohjen dhe mbrojtjen e ndjenjës së identitetit dhe mënyrës së jetesës së popujve
indigjenë.
Në të njëjtën kohë, Parku është një shembull i menaxhimit të suksesshëm të një siti
në frymën e partneritetit midis njerëzve indigjenë dhe një agjencie qeveritare për
konservimin.
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Siti fillimisht u listua si një sit natyror në vitin 1987. Në vitin 1994 ai u rinominua si
një peisazh kulturor - një vend që përfaqëson veprat e kombinuara të njerëzve dhe
të natyrës, dhe që manifeston ndërveprimin midis njerëzve dhe mjedisit natyror.
Parku Kombëtar Uluru-Kata Tjuta ishte peisazhi i parë kulturor i regjistruar në
Listën e Trashëgimisë Botërore.
Parku Kombëtar Uluru-Kata Tjuta ndodhet në tokat tradicionale të vendasve aborigjinalë
ku ende jetojnë Aborigjinalë dhe ku fliten gjuhët aborigjinale gjerësisht si gjuhë e parë. Në
vitin 1985 qeveria australiane i dorëzoi pronësinë e tokë Anangu-ve, popujve indigjenë
të Shkretëtirës Perëndimore të Australisë. Pas ‘Handback’, Anangu-të ja lëshuan me
qira Parkun Kombëtar Agjencisë Australiane për Ruajtjen e Natyrës (Australian Nature
Conservation Agency-ANCA). Tani Anangu-të dhe ANCA e ruajnë dhe e menaxhojnë
Parkun Kombëtar së bashku. ‘Handback’ dhe menaxhimi i përbashkët i parkut shihen si
pika referimi në historinë e lëvizjes për të Drejtat e Tokave Aborigjinale dhe në historinë
e ruajtjes së trashëgimisë në Australi.
Njohuritë dhe jeta e Anangu-ve, identiteti dhe stuktura sociale, sistemi etik i besimit
dhe peisazhi në të cilin jetojnë, janë formëzuar dhe shpjeguar nga Tjukurpa. Tjukurpa,
në disa raste e përkthyer në mënyrë të pasaktë ‘Koha e ëndrrave’, dikton mënyrën sesi
Anangu-të e strukturojnë shoqërinë e tyre dhe sesi kujdesen për njëri-tjetrin dhe tokën.
Ajo e orienton të gjithë sjelljen. Kur Ananga udhëton përmes tokave ku gjenden Uluru
and Kata Tjuta, ata janë të ndërgjegjshëm, dhe i kuptojnë, udhëtimet dhe aktivitetet e
qenieve të tyre stërgjyshore të cilët kaluan në këto toka kur sipërfaqja e Tokës ishte ende
pa asnjë veçori dalluese. Qenit stërgjyshore (në formën e njerëzve, bimëve dhe kafshëve)
formuan karakteristikat/veçoritë e peisazhit ndërkohë që rrugëtonin nga një zonë në
tjetrën, duke ndërvepruar gjatë rrugës. Sot, si edhe në të shkuarën, kjo njohuri rrëfehet,
mirëmbahet dhe transmetohet nëpërmjet ceremonive, këngës, kërcimit, arteve dhe
zejeve. Kështu një peisazh i cili për njerëzit jashtë komunitetit Anangu duket se është
natyral, është në fakt plot me kuptime kulturore të krijuara nga proceset kulturore.
Buletini i Trashëgimisë Botërore, Nr. 10, mars 1996.

Parku Kombëtar
Uluru-Kata Tjuta,
Australi.
© S. Titchen

Gjithmonë kemi thënë që toka është e rëndësishme për ne për Tjukurpa, tani
njerëzit e tjerë nga vendet e tjera dhe indigjenët e pranojnë që ka rëndësi kulturore
– më vjen mirë që ajo u pranua më në fund. Në të shkuarën disa njerëz kanë
qeshur dhe e kanë quajtur ëndërrim por Tjukurpa është e vërtetë, është ligji ynë,
gjuha jonë, toka dhe familja jonë së bashku.
Yami Lester, Kryetar, Bordi i Menaxhimit të Uluru-Kata Tjuta
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Megjithatë, nënshkrimi i Konventës mund të mos çojë drejt të kuptuarit të
menjëhershëm të mënyrës sesi identiteti dhe rrënjët tona kulturore lidhen
me pjesën tjetër të botës. Ne mund të kuptojmë arsyen përse është e
rëndësishme të ruajmë trashëgiminë tonë kombëtare ose etnike, por mund
të jetë e vështirë të shohim që ne jemi në fakt të ndërlidhur me të tjerët. Një
mënyrë për ta parë këtë lidhje është duke e parë botën si një det me ishuj
kulturorë, një det me shkëmbinj koralorë.
Tubbataha Reef Marine
Park, Filipine.
© IUCN /J. Thorsell
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Një shkëmb koralor ndërtohet nga shumë shtresa të kafshëve koralore, por vetëm
shtresa e sipërme është e gjallë. Pas disa viteve këto kafshë vdesin dhe mbi to vjen
një shtresë e re me kafshë të gjalla. Për secilën shtresë të re me kafshë të gjalla
shkëmbi ndryshon paksa; ai bëhet më i gjatë, pak më i madh. Gjithsecila kafshë
lëviz lirshëm - kështu duket - por në fakt ka ngecur në brezin e mëparshëm dhe nuk
mund të çlirohet prej tij. Gjithsecila kafshë e gjallë duket sikur nuk lidhet me kafshët
e tjera të gjalla. Por disa breza kafshësh koralore nën nivelin e detit, ju mund të shihni
që ato janë pjesë e të njëjtit shkëmb. Nëse më pas disa nga shtresat e mëparshme
shkatërrohen - nga sabotimi ose nga ndotja, ju mund ta imagjinoni se çfarë ndodh me
pjesën tjetër të shkëmbit. Bota jonë është si një shkëmb koralor. Ajo është ndërtuar
nga mijëra breza para nesh – mendimet e tyre, veprat e tyre, arritjet e tyre. Kjo është
pjesë e jona – pjesë e asaj çka jemi. Identiteti ynë dhe trashëgimia jonë.
Thomas Hyllard Erikson, Profesor i Antropologjisë, Universiteti i Oslos,
Norvegji

Në të gjithë kurrikulën:
Trashëgimia Botërore dhe
identiteti
Art
Vizatoni site të Trashëgimisë Botërore të cilat janë shembuj të jashtëzakonshëm të
gjenialitetit krijues njerëzor dhe reflektoni për identitetet e ndryshme të ndërtuesve
të tyre ose, në rastet e peisazheve kulturore, të mbrojtësve/kujdestarëve të tyre.

Gjuhët e Huaja
Lexoni një tekst në një gjuhë tjetër për të gjetur fjalët që ekzistojnë edhe në
gjuhën tuaj, dhe diskutoni përse këto fjalë janë të ngjashme dhe çfarë mund të
tregojë kjo për kontaktin kulturor midis vendeve
Përktheni një fletëpalosje informative për sitet e Trashëgimisë Botërore në vendin
tuaj në një gjuhë tjetër. Gjeni fjalë ose koncepte që duhet të shpjegohen të cilat
merren për të mirëqena në tekstin origjinal, dhe diskutoni se çfarë zbulojnë ato
për identitetin e njerëzve

Gjeografi/Shkencë
Studioni Listën e Trashëgimisë Botërore dhe ilustroni ndërmarrëdhënien midis
njerëzve dhe vendndodhjeve gjeografike. Diskutoni rolin e natyrës në procesin e
formimit të identitetit të njerëzve në nivel praktik, për shëmbull, rolin e pemëve
në Norvegji

Histori
Përdorni lojën me role, mundësisht në një sit të Trashëgimisë Botërore ose sit
tjetër kulturor ose natyror, për të nxitur nxënësit që të identifikohen me njerëzit
të cilët e ndërtuan sitin ose me ato që jetojnë tani në to

Gjuhë/Letërsi
Shkruani ese për rëndësinë e ruajtjes së identitetit kulturor të njeriut, dhe zhvilloni
disa nga idetë në pjesë të shkurtra teatrale
Merrni pjesë në një konkurs ku nxënësit prezantojnë një fjalim pesë-minutësh në
favor të mbrojtjes së një siti specifik natyror ose kulturor
Lexoni dhe diskutoni romanet ose tregimet e shkurtra që trajtojnë çështjen e
identitetit dhe që lidhen me një sit të Trashëgimisë Botërore; më pas kërkojini
nxënësve të shkruajnë tregimet e tyre personale
Zbuloni nëse ekzistojnë pjesë të përshtatshme teatrale që diskutojnë konceptin e
identitetit në lidhje me sitet natyrore dhe kulturore në rajonin tuaj

Filozofi/Studime Fetare
Përdorni plane dhe fotografi të monumenteve ose ndërtesave fetare si një burim shtesë
për të ilustruar një sistem besimi
Vëzhgoni dhe kuptoni simbolizmin kur vizitoni një sit fetar (kishë, xhami, tempull ose
peisazh)
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Piazza del Duomo, Pisa, Italy. © J.A. Taylor

‘500,000,000 turistë për 552 site të
Trashëgimisë Botërore në vitin 1998’
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Objektivat
Njohuritë
Të ndihmojmë nxënësit të zhvillojnë njohuritë dhe të kuptuarit për:
n trendet në turizmin botëror dhe impaktin e tyre të mundshëm mbi sitet e Trashëgimisë
Botërore
n mënyrën sesi turizmi mund të na ndihmojë të mësojmë më shumë për trashëgiminë, kulturat,
vlerat dhe traditat e tjera
n nevojën që menaxhimi i sitit të përfshijë menaxhimin e vizitorëve.

Qëndrimet
Të nxisim nxënësit që të:
n kuptojnë nevojën për të futur forma të reja të turizmit të
favorshme për vlerësimin dhe konservimin e trashëgimisë
n reflektojnë dhe të respektojnë masat e marra për të mbrojtur
sitet e Trashëgimisë Botërore nga turizmi masiv.

Aftësitë
Të ndihmojmë nxënësit të zhvillojnë aftësinë e tyre për të:
n mësuar sesi të interpretojnë dhe analizojnë të dhënat statistikore për të kuptuar
më mirë lidhjen reciproke midis trendeve në turizëm dhe konservimit të Trashëgimisë 		
Botërore
n përftuar aftësitë bazë për t’u bërë udhërrëfyes në site të Trashëgimisë Botërore
n vizituar sitet kulturore dhe natyrore në mënyrë të respektueshme dhe të përgjegjshme
n zhvilluar të menduarit krijues për të rritur prezantimin e siteve të Trashëgimisë Botërore 		
për të mirën e turistëve, ndërkohë që sigurohet ruajtja e tyre.
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Trashëgimia Botërore
dhe turizmi

Turizmi: fenomen mbarëbotëror dhe
biznes i madh
Asnjë person dhe asnjë kulturë e vetme nuk mund të zhvillohet pa ndëraktivitetin e
njerëzve dhe kulturave të tjera. Ne duhet të mësojmë të njohim atë që secila nga
kulturat ja detyron të gjitha kulturave të tjera. Ne duhet të kuptojmë që turizmi kulturor
mund të jetë edhe një nga mjetet më pjellore dhe më sfiduese nëpërmjet të cilit mund
të shprehet dialogu midis kulturave dhe civilizimeve. Takimi me të tjerët ndihmon edhe
për të vlerësuar kulturën dhe trashëgiminë tënde, dhe për të kuptuar mjedisin tënd
natyror.
Koïchiro Matsuura, Drejtor i Përgjithshëm i UNESCO-s, në Forumin Global
Ministerial të UNEP-it për Mjedisin, Nairobi, 8 shkurt 2001
Një nga fenomenet më të mëdha mbarëbotërore në dyzet vitet e fundit ka qenë
rritja e turizmit masiv. Kjo ka patur një efekt të konsiderueshëm mbi numrin e
njerëzve që vizitojnë sitet e Trashëgimisë Botërore.
Për shkak të zhvillimit të shpejtë në teknologjinë e transportit, standardeve të
përmirësuara të jetesës, numrit më të madh të pushimeve të paguara dhe të kohës
së lirë, njerëzit nuk kanë udhëtuar kurrë kaq shumë dhe kaq larg sa në ditët e
sotme. Për shembull, në vitin 1950, Organizata Botërore e Turizmit (OBT) vlerësoi
që turizmi në mbarë botën përfshinte diku tek 25 milion njerëz krahasuar me 664
milion në vitin 1999, që do të thotë më shumë se njëzet e pesë herë numrin e
turistëve pesëdhjetë vite më vonë. OBT ka parashikuar 1 miliard touristë në vitin
2010, dhe gati 1,6 miliard në vitin 2020!
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Adresat
e Kontaktit

Shumë njerëz janë të etur për të zbuluar vende të reja interesante, dhe
meqenëse sitet e regjitruara në Listën e Trashëgimisë Botërore kanë vlerë të
jashtëzakonshme universale shumë njerëz zgjedhin t’i vizitojnë ato. Meqenëse një
numër në rritje i njerëzve jetojnë në qytete të mëdha, ato janë shpesh të etur të
udhëtojnë drejt vendeve që njihen për bukurinë e tyre natyrore dhe drejt siteve
natyrore të Trashëgimisë Botërore. Një udhëtimi të tillë ndonjëherë i referohemi si
eko-turizëm, ndërsa turizmi kulturor i referohet turizmit në site kulturore.
Turist
Një person që bën një tur ose ture; veçanërisht një person që e bën këtë për argëtim; një
person që udhëton për kënaqësi ose kulturë, duke vizituar një numër vendesh për objektet e
tyre të interesit, peisazhin, ose gjëra të këtij lloji.
Fjalori më i Shkurtër i Oksfordit

Turizëm
Teoria dhe praktika e turizmit; udhëtimi për kënaqësi.
Fjalori më i Shkurtër i Oksfordit

Turistë duke vizituar Mont-StMichel dhe Gjirin e tij, Francë.
© Patrimoine 2001/D. Chenot

Turizmi shpesh lidhet me zhvillimin pasi ai ofron vende pune dhe zakonisht sjell
monedhën e huaj shumë të dëshiruar. Për shembull, në vitin 1950, u vlerësua
që turistët shpenzuan $2,1 milion krahasuar me $486 miliard në vitin 2000.
Për më shumë informacion në lidhje me trendet e turizmit, ju mund t’i
referoheni faqes së internetit të Organizatës Botërore të Turizmit (http://www.
world-tourism.org).
Turizmi nuk do të ekzistonte pa kulturën, sepse kultura është një nga motivimet
kryesore për lëvizjen e njerëzve.
Punimet e një Tryeze të Rrumbullakët për Kulturën, Turizmin dhe Zhvillimin: Çështjet
Kritike për Shekullin e Njëzet e Një, fq. 7. Paris, UNESCO, 26–27 qershor 1996
Aktivitet për Nxënësit 23

PËRLLOGARITJA E TRENDEVE TË TURIZMIT

Objektivi: të mësojmë në lidhje me trendet botërore të
turistëve dhe efektet e numrit të vizitorëve në ruajtjen e
Trashëgimisë Botërore

Hulumtim

Aktivitet në
klasë

1 ose disa orë
mësimore

Matematikë,
Studime
sociale,

Fletët e Aktiviteteve për
Nxënësit, Statistikat për
turizmin botëror, Makinë
llogaritëse,
Harta e Trashëgimisë
Botërore, Fotografi e
plastifikuar

ü Tregojuni nxënësve tuaj Tabelën I të Fletës së Aktiviteteve për Nxënësit

(bëni
fotokopje për secilin nxënës nëse është e mundur). Shpjegojuani të dhënat dhe
jepini pak informacion në lidhje me mbledhjen, interpretimin dhe përdorimin
e statistikave. Përsa i përket pesëmbëdhjetë vendeve më të vizituara, kërkojuni
nxënësve të gjejnë se sa site të Trashëgimisë Botërore janë në secilin vend duke
përdorur Hartën e Trashëgimisë Botërore. Ftojini të përllogarisin lidhjen reciproke
(p.sh. nëse numri i siteve për vend mund të ndihmojë për të shpjeguar numrin e
madh të turistëve) dhe kërkojini atyre të vendosin dhjetë vendet më të vizituara në
zonat gjeografike: Afrikë, Amerikat dhe Karaibet, Azi dhe Paqësor, Shtetet Arabe
dhe Europë.

ü Prezantojani Tabelën II nxënësve dhe ftojini ato të vendosin të pesëmbëdhjetë

vendet në dy lista: vendet e ndustrializuara dhe vendet më pak të industrializuara. A
ekziston një lidhje reciproke midis të qenit një vend i industrializuar dhe një vendi që
fiton shumë nga turizmi me sitet e Trashëgimisë Botërore? Diskutoni gjetjet. Sa nga
vendet kryesore që fitojnë shumë nga turizmi kanë site të Trashëgimisë Botërore?

ü Tregojuni nxënësve Tabelën III dhe diskutoni çfarë do të thotë ‘normë rritje’ dhe
përse në dhjetëvjeçarë të ndryshëm ka norma të ndryshme rritje.

ü Përpiquni të siguroni statistika për turizmin dhe numrin e turistëve në sitet e

Trashëgimisë Botërore në vendin tuaj dhe kërkojini nxënësve të prezantojnë të
dhënat.
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Francë

Shtetet e Bashkuara

Spanjë

Kinë

Itali

Turqi

Gjermani

Mbretëria e Bashkuar

Federata Ruse

Meksikë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.2

28.4

31.2

31.5

37.8

47.7

55.7

60.7

69.8

83.6

2013

Milion

29.1

29.8

32.6

33.0

39.8

48.6

55.6

65.0

74.8

83.7

2014

Source: Të dhëna nga Organizata Botërore të Turizmit (UNWTO) Maj 2015

Shteti

Nr

Mbërritjet e turistëve ndërkombëtarë

Totali: 1,133million
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Destinacionet turistike më të mëdha në botë

Statistika mbi turizmin botëror Grafik I
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13/12

20.5

5.3
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6.3

1.8

-0.1

7.1
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13/14
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Shtetet e Bashkuara

Spanjë

Kinë

Francë

Macao (Kinë)

Itali

Mbretëria e Bashkuar

Gjermani

Tailandë

Hong Kong (Kinë)

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

38.9

41.8

41.3

41.0

43.9

51.8

56.7

51.7

62.6

172.9

2013

Bilion (USD)

38.4

38.4

43.3

45.3

45.5

50.8

55.4

56.9

65.2

177.2

2014

Totali: 1,245 billion (US$)

Source: Të dhëna nga Organizata Botërore të Turizmit (UNWTO) Maj 2015

Shteti

Nr

Mbërritjet e turistëve ndërkombëtarë

Përfituesit më të mëdhenj të turizmit në botë

Statistika mbi turizmin botëror Grafik II
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2010

2020

............................................................

Parashikime
%
Norma vjetore
mesatare e rritjes (%)
bazë 1995–2020
1995

Tregu

2020

....................................

Tabela II1

1. Intraregional includes arrivals where country of origin is not specified.
2. Long-Haul is defined as everything except intraregional travel

Source: World Tourism Organization (WTO), data as in WTO database July 2000.

Distancë e gjatë		101.3 		215.5 			377.9 			5.4 			17.9 		24.2

Ndër-rajonal 			464.1 		790.9 			1,183.3 		3.8 			82.1 		75.8

Azia Lindore/Paqësori		81.4 		195.2 			397.2 			6.5 			14.4 		25.4
Europa				338.4		527.3			717.0			3.0			59.8		45.9
Lindja e Mesme		12.4		35.9			68.5			7.1			2.2		4.4
Azia Jugore			4.2 		10.6 			18.8 			6.2 			0.7 		1.2

Afrika				20.2		47.0			77.3			5.5			3.6		5.0
Amerikat			108.9 		190.4 			282.3 			3.9 			19.3 		18.1

Viti
1995

OBT parashikimi afatgjatë për turizmin vizioni 2020
Parashikimi i turizmit hyrës (inbound) bota sipas rajoneve
Mbërritjet e turistëve ndërkombëtar sipas rajonit që i pret turistët (milion)
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Statistika për turizmin botëror Tabela 1II

p Avantazhet dhe kërcënimet potenciale të turizmit për

ruajtjen e Trashëgimisë Botërore

Turizmi ka shumë avantazhe të dukshme. Për vendet, qytetet dhe sitet pritëse të
trashëgimisë, turizmi ofron vende pune, sjell monedhën e huaj, ndonjëherë çon në
një përmirësim të infrastrukturës lokale (p.sh. të rrugëve, paisjeve të komunikimit,
kujdesit mjekësor). Udhëtarët mund të admirojnë mrekullitë e botës dhe të
mësojnë më shumë për vendet e tyre, mjedisin e tyre, kulturat, vlerat dhe mënyrat
e jetesës dhe për pasojë promovojnë mirëkuptimin dhe solidaritetin ndërkombëtar.
Shpesh ne mësojmë më shumë për veten tonë duke mësuar për të tjerët.

Trashëgimia
Botërore dhe
identiteti

Megjithatë, turizmi mund të ketë
edhe efekte negative. Për shembull,
milona turistë e vizitojnë sitin e
Trashëgimisë Botërore Borobudur
Temple Compounds në Indonezi
i cili ndodhet në një rajon shumë
të nxehtë dhe të lagësht. Për
të siguruar rehatinë e turistëve,
shoferët e autobuzëve të tureve
ndonjëherë nuk i fikin motorrët
për të mbajtur ajrin e kondicionuar
të ndezur ndërkohë që presin që
turistët të kthehen nga vizita në sit.
Tymërat e karbon monoksidit mund
të dëmtojnë tempujt prej guri.
Trafiku i automobilëve po kthehet në një kërcënim të madh për shumë site të
tjera të Trashëgimisë Botërore. Rruga në afërsi të Stonehenge në Mbretërinë e
Bashkuar e ka kërcënuar integritetin e këtij siti. Propozimi për të ndërtuar një
autostradë afër fushave të Piramidës nga Giza në Dahshur në Egjipt u ndalua nga
autoritetet egjiptiane me kërkesë të UNESCO-s.
Konventa e Trashëgimisë Botërore, duke ju referuar Listës së Trashëgimisë
Botërore në Rrezik, përmend kërcënimin serioz të ‘projekteve të zhvillimit
të shpejtë urban ose turistik’ (Neni 11, paragrafi 4).
Turizmi ka si efekte pozitive ashtu edhe negative
mbi sitet e trashëgimisë
dhe është e nevojshme
që të sigurojmë të parat
dhe të eleminojmë këtë të
fundit.
Zotimi i Studentëve,
Forumi Rinor i
Trashëgimisë Botërore,
Bergen, Norvegji
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Borobudur
Temple
Compounds,
Indonezi.
© UNESCO/ A.
Voronzoff

Stonehenge,
Avebury and
Associated Sites,
Mbretëria e
Bashkuar.
© UNESCO/
A. Lacoudre

Aktivitet për Nxënësit 24

AVANTAZHET DHE KËRCËNIMET E
MUNDSHME TË TURIZMIT PËR SITET E
TRASHËGIMISË BOTËRORE

Objektivi: të kuptojmë më mirë avantazhet dhe kërcënimet
e mundshme të turizmit për sitet e trashëgimisë

Diskutim

Aktivitet në
klasë

1 orë
mësimore

Gjuhë,
Studime
sociale

Dy tabakë (të
mëdhenj) letre

ü

Ndajeni klasën në dy grupe dhe kërkojini Grupit 1 të bëjë një listë të
avantazheve të turizmit për një sit lokal ose sit të Trashëgimisë Botërore.
Kërkojini Grupit 2 të bëjë një listë të kërcënimeve të shkaktuara nga turizmi
për sitet e Trashëgimisë Botërore. Ftoni një nxënës nga secili grup të prezantojë
listën e grupit dhe diskutoni sesi mund të reduktohen kërcënimet nga turizmi.

p Nevoja për një lloj të ri turizmi
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Turizmi bën të mundur që njerëzit të vlerësojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë
diversitetin e kulturave, mënyrave të jetesës dhe mjediseve natyrore. Ai
siguron shkëmbime të dobishme ndërkulturore për të rinjtë.
Turizmi mund të ofrojë . . . një shkollë tolerance ku gjithsecili mund të takojë një botë
që është njëherësh unike dhe e ndryshme.
Punimet e një Tryeze të Rrumbullakët për Kulturën, Turizmin dhe Zhvillimin: Çështjet
Kritike për Shekullin e Njëzet e Një, fq. 7. Paris, UNESCO, 26 –27 qershor 1996

Megjithatë, turizmi mund të shkaktojë edhe çekuilibër ekonomik dhe social
nëse i jepet prioritet krijimit të infrastrukturës (hotele, pishina, restorante,
etj.) për turistët në dëm të shkollave ose spitaleve për popullsinë vendase.
Nevojitet një lloj i ri turizmi, i cili mbështet zhvillimin e qëndrueshëm nga ana
ekologjike dhe inkurajon vendet pritëse të ripohojnë identitetet e tyre kulturore,
ta bëjnë kulturën dhe mjedisin e tyre më të njohur, të pëlqyer dhe të vlerësuar nga
vizitorët. Në të njëjtën kohë, duhet vendosur edhe një dialog i vërtetë ndërkulturor,
respekt reciprok dhe solidaritet. Në vendet që kanë mungesë uji, për shembull,
turistët mund të tregojnë frymën e tyre të solidaritetit duke kursyer ujë, si për
shembull duke mos pritur që peshqirët dhe çarçafët e tyre të lahen çdo ditë.

Trashëgimia Botërore, turizmi dhe
zhvillimi i qëndrueshëm nga ana ekologjike
Turizmi mund të kontribuojë në zhvillimin cilësor dhe të qëndrueshëm nëse
bazohet në angazhimin dhe pjesëmarrjen e popullsive lokale, të cilat duhet të
përfshihen në konceptimin dhe zbatimin e tij, dhe nëse burimet natyrore dhe
kulturore mbi të cilat bazohet turizmi ruhen për një periudhe afatgjatë.
Punimet e Tryezës së Rrumbullakët për Kulturën, Turizmin dhe Zhvillimin:
Çështjet Kritike për Shekullin e Njëzet e Një, fq. 7. Paris, UNESCO Publishing
Office, 26 –27 qershor 1996

Trashëgimia
Botërore dhe
mjedisi

Turizmi masiv mund të ketë efekte serioze në mirëmbajtjen dhe konservimin
e siteve kulturore (përkeqësimi për shkak të numrit të madh të vizitorëve)
dhe të siteve natyrore (p.sh. futja e specieve të huaja nga turistët, ndërtimi
i rezorteve turistike në vija të brishta bregdetare, ndotja nga mbeturinat e
hedhura nga turistët). Çdo sit trashëgimie, veçanërisht sitet e Trashëgimisë
Botërore, duhet të menaxhohen në mënyrën e duhur. Është e rëndësishme
që të rinjtë të reflektojnë në lidhje me kontributet e tyre të mundshme për
menaxhimin e siteve si vendimmarrës të ardhshëm.
Ne mund t’i admirojmë dhe shohim të gjitha këto site sepse etërit tanë i kanë
ruajtur për ne dhe në këmbim, është detyra jonë t’i ruajmë ato për fëmijët tanë,
në mënyrë që edhe ato të mund t’i admirojnë dhe të frymëzohen nga to.
Rekomadimet e Studentëve, Forumi Rinor për Trashëgiminë Botërore, Pekin,
Kinë
Sitet e Trashëgimisë Botërore duhet të jenë modele të menaxhimit dhe konservimit
efektiv. Fatkeqësisht, standardet e larta që priten të kenë këto zona unike nuk janë
gjithmonë të arritshme në kushtet aktuale. Por vizitimi dhe turizmi rreptësisht të
kontrolluar dhe ekologjikisht të përgjegjshëm në këto site mund të sigurojë financimin
e shumëdëshiruar për shumë nga ato, dhe të kontribuojë për ruajtjen e tyre afatgjatë.
Turizmi, Ekoturizmi dhe Zonat e Mbrojtura, H. Ceballos-Lascurair (ed.), IUCN,
1996
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LOJA PËR TRASHËGIMINË BOTËRORE
DHE TURIZMIN

Objektivi: të argëtohemi ndërkohë që kuptojmë çështjet
jetike që lidhen me menaxhimin e siteve dhe turizmin

Ushtrim

Rregullat:

Aktivitet
në klasë

Tre orë
mësimore

Studime
sociale,
Gjeografi

Harta e
Trashëgimisë
Botërore
Përshkrime të
shkrurtra

Zar dhe
monedha

üNdajeni klasën në skuadra të vogla me dy deri në katër nxënës
üNë orën e parë mësimore, jepini secilës skuadër informacion në lidhje

me një sit të Trashëgimisë Botërore (të dhëna, fotografi, vendndodhja,
karakteristikat, etj.). Secila skuadër do të përfaqësojë sitin e tyre gjatë të
gjithë lojës. Me ndihmën e mësuesit, secila skuadër duhet të përgatisë një
‘plan për menaxhimin e turizmit’ për sitin e caktuar të tyre.

üNë orën e dytë mësimore, nxënësit mund të fillojnë lojën. Secila skuadër

hedh zarin dhe lëviz drejt vendit të treguar. Sapo të lëvizin të dy skuadrat,
ju jepet kohë (10 deri në 30 minuta) për të përgatitur se çfarë tregohet në
katrorë. Nëse njëra skuadër nuk arrin ta kryejë një detyrë me sukses, ajo nuk
mund të lëvizë përpara. Kur një skuadër është mbi një katror ku shkruhet
POSTER, ajo duhet ta përdorë kohën për të përgatitur një afishe/poster që
e promovon sitin. Skuadra që arrin FINISH e para, pasi i ka plotësuar detyrat
dhe afishet, është fituesja.
Gjatë orës së tretë mësimore, nxënësit mund të diskutojnë rezultatet dhe të
prezantojnë afishet e tyre.
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Rojet e Parkut në Victoria Falls
ofrojnë trajnim për mënyrën e
tregimit të siteve për vizitorët
dhe nxënësit që ndjekin Forumin
e Parë Rinor Rajonal Afrikan për
Trashëgiminë Botërore, Zambia
dhe Zimbabve.
© UNESCO
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Siti jua është në Listën e
Trashëgimisë Kulturore.
Paraqit një plan menaxhimi
për skuadrat e tjera

POSTER

POSTER

POSTER

POSTER

start

POSTER

POSTER

Shko në
kutinë 4

Është ndërtuar një hotel i ri
për turistët. Menaxhiri i tij e
kupton rëndësinë e ruajtjes së
Trashëgimisë Kulturore. Bëj
një lajmërim për hotelin për
ta botuar një një revistë.

Shko prapa
11 kuti

Shumë turist kanë vizituar
sitin tuaj duke shkaktuar një
erozion të madh. Shruaj 5
avantazhe dhe 5 disavantazhe
të turizmit në sitin tuaj.

Shko para
5 kuti

Do të ishte i sukdeshëm një
thirrje për fonde për ruajtjen
e sitit. Shkruaje këtë thirrje
duke përfshirë 7 arësye pse
ju duhet ti grumbulloni këto
fonde

Kthehu tek
FILLIMI

Pjesë të sitit janë peishur
për shkak të mirëmbajtjes
së keqe. Bëj një listë të
problemece (të paktën 5)
dhe zgjidhjeve që mund të
zbatohen.
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Siti është goditur nga një
fatkeqësi natyrore. Shpjego
çfarë ndodhi (duke marrë në
kosideratë karakteristikat e
sitit tuaj dhe çdo dëmtim)

Lëviz prapa tek
FILLIMI
Qendra e informacionit në
sitin tuaj është kritikuar për
mungësë të lehtësirave për
vizitorët. Shkruaj një letër
për vizitorët, duke i kërkuar
të dhurojnë për të rinovuar
qendrën.

Shko prapa
5 kuti
Vlerësimi ICOMOS me
pesë yje është shumë i
rëndësishëm për ruajtjen që
i keni bërë sitit.

Shko prapa
9 kuti
Hoteli juaj do të mbyllet
për shkak se çatia e tij
pikon.

Shko prapa
5 kuti

POSTER

POSTER

POSTER

POSTER

Ka plot mbeturina në sitin
tuaj. Shkruaj pesë mënyra
se si mund të zgjidhet ky
problem

Shko prapa
4 kuti

Një numër rekord turistësh
viziton sitin tuaj. Paratë e
grumbulluara ju mundësojnë
të filloni një program
restautimi. Cfarë do të keni si
prioritet dhe pse? Shpjegojeni
këtë përmes vizatimit, pa
fjalë.

Shko para
5 kuti

Siti juaj është shfaqur në
televizionin kombëtar.

Shko para
3 kuti

mbarimi

Ju keni një sit të ruajtur
mirë dhe me një plan
menaxhimi të mirë.
Shkruani një raport mbi
planin tuaj të menaxhimit
si dhe problemet e
hasura.

Loja për trashëgiminë botërore dhe turizmin

Aktivitet për Nxënësit 26

TURISTËT QË SILLEN KEQ KUNDREJT TURISTËVE
TË RESPEKTUESHËM

Objektivi: të bëhemi turistë të respektueshëm

Lojë me
role

Aktivitet në
klasë ose
jashtëshkollor

Disa orë
mësimore
mësimore

Gjuhë,
Studime
sociale

Harta e
Trashëgimisë
Botërore,
Përshkrime ,
të Shkurtra,
foto të plastifikuara

Pasuritë
për
performancën

ü Ftojini nxënësit të luajnë një pjesë teatrale në lidhje me një turist që sillet keq,

dikë që nuk i respekton sitet, hedh mbeturina, ndonjëherë i dëmton ato me
grafiti ose në mënyrë tjetër, tallet me traditat dhe zakonet lokale dhe i cili është
kryesisht i interesuar për rehatinë personale. Një turist i respektueshëm është
i etur për të mësuar më shumë për traditat dhe kulturën lokale (historia e sitit,
zejet lokale dhe veprat e artit, muzika, ushqimi, veshja, etj.). Pasi nxënësit të kenë
shkruar dhe interpretuar pjesën teatrale, diskutoni sesi mund të shndërrohet një
turist i tillë në një person që është i interesuar për të vizituar sitet lokale dhe ato të
Trashëgimisë Botërore dhe që tregon respekt për to, duke ju referuar udhëzimeve
të mëposhtme.

ü Ftojini nxënësit të përzgjedhin një sit lokal, kombëtar ose sit të Trashëgimisë
114

Botërore dhe të përgatisin një listë me sugjerime për një fushatë që do t’ju jepte
turistëve një mënyrë të re për të vizituar sitin. Diskutoni sugjerimet dhe ndajini ato
me bordin lokal të turistëve ose me shoqatën e trashëgimisë.

Udhëzues për sjelljen e përgjithshme të turistëve
Udhëzues për sjelljen e përgjithshme të turistëve
1. mësojnë sa më shumë që të jetë e mundur në lidhje me destinacionin;
2. përkrahin ofruesit (p.sh. linjat ajrore, operatorët turistikë, agjentët e udhëtimeve
dhe hotelet) që demonstrojnë angazhim ndaj praktikave mjedisore;
3. planifikojnë pushimet dhe vizitat gjatë sezonit jashtë pikut, nëse është e
mundur;
4. vizitojnë destinacionet më pak të njohura.
Sapo të arrijnë në destinacionet e tyre, turistët duhet të:
1. respektojnë kulturat dhe traditat lokale;
2. të kenë parasysh privatësinë, kulturën, zakonet dhe traditat e komuniteteve
pritëse;
3. mbështesin ekonominë lokale duke blerë mallra dhe shërbime lokale;
4. kontribuojnë në përpjekjet lokale për konservimin;
5. ruajnë dhe mbrojnë mjedisin natyror, ekosistemet e saj dhe botën e kafshëve;
6. të mos shfytyrojnë sitet dhe monumentet kulturore;
7. përdorin energjinë dhe ujin dhe të largojnë mbeturinat në mënyrë efikase
8. jetë i kujdesshëm me zjarrin;
9. mos bëjë zhurmë të panevojshme;
10. përdorë vetëm rrugët dhe shtigjet e caktuara.
Udhëzues për Sjelljen e Përgjithshme të Turistëve, Kodet Mjedisore të Sjelljes për
Turizmin, Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin

Site të tjera të Trashëgimisë
Botërore për t’u vizituar
Në vitin 1978 në Listën e Trashëgimisë Botërore u regjistruan dymbëdhjetë
sitet e para. Deri në vitin 1987 Lista përmbante 289 site dhe pesëmbëdhjetë vite
më pas, në vitin 2015, Lista përfshinte 1031 site. Çdo vit Komiteti i Trashëgimisë
Botërore përfshin më shumë site në Listë. Të rinjtë që marrin pjesë në
Forumet Rinore të UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore kanë shprehur
interes të madh për të vizituar sa më shumë site të Trashëgimisë Botërore.
Megjithatë, shumë shkolla ndodhen larg nga sitet e Trashëgimisë Botërore
dhe udhëtimi deri atje është i kushtueshëm. Prandaj nxënësit sugjeruan që
grupeve të shkollave t’ju mundësohet pranimi falas ose me tarifë të reduktuar
dhe bizneset lokale duhet të ndihmojnë për të sponsorizuar transportin për të
mundësuar vizitat e shkollave në sitet e Trashëgimisë Botërore. Në disa raste,
shkollat kryejnë një gamë të gjerë aktivitetesh për mbledhjen e fondeve (duke
shitur torta dhe ëmbëlsira, duke larë makinat, duke organizuar koncerte dhe
duke caktuar një tarifë për hyrjen e njerëzve në këto aktivitete, etj.) për të
mbuluar koston e eskursionit shkollor në një sit të Trashëgimisë Botërore.

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Për t’i kthyer sitet kulturore dhe natyrore në vende interesante për nxënësit
nevojitet përgatitje e kujdesshme. Megjithëse vizitat mund të kontribuojnë
dukshëm në përkeqësimin e siteve, përsëri nëse organizohen në mënyrën e
duhur ato mund t’i inspirojnë nxënësit për t’u angazhuar për mbrojtjen dhe
konservimin afatgjatë të tyre.
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Qyteti Historik i Sukhothai
dhe Qytetet e Asociuara Historike,
Tailandë.
© Patrimoine 2001/ P. Aventurier

Aktivitet për Nxënësit 27

VLERËSIMI I OBJEKTEVE TURISTIKE NË
SITET E TRASHËGIMISË

Objektivi: të përftojmë teknika vëzhgimi për të përmirësuar
objektet turistike në sitet e trashëgimisë

Hulumtim

Aktivitet në
klasë

Aktivitet
jashtë-shkollor

Dy orë
Gjuhë, Gjeografi
Fletët e
mësimore dhe
ose Studime
Aktiviteteve
kohë jashtë
sociale
për Nxënësit
orarit shkollor
Vlerësimi i
objekteve
turistike
në sitet e
trashëgimisë

üPlanifikoni një eskursion në një sit trashëgimie të afërt i cili është i preferuar
nga turistët.

ü Riprodhoni Fletën e Aktiviteteve për Nxënësit dhe jepini secilit nxënës
një kopje.

ü Jepini nxënësve informacion në lidhje me sitin që do të vizitojnë dhe në
lidhje me rëndësinë e plotësimit të formularit dhe shkrimit të raportit.

116

üSapo nxënësit t’ju dorëzojnë raportet e tyre, prezantojini atyre një përmbledhje
të gjetjeve të tyre dhe diskutoni sesi mund të përmirësohen objektet.

Sitet e Trashëgimisë Botërore duhet të:
• monitorojnë numrin e turistëve që hyjnë në sit në mënyrë që të
parandalojnë dëmtimin në zonat delikate;
• kenë shtigje për të ecur për të moshuarit, fëmijët, personat me
aftësi të kufizuar;
• mos kenë mjedise komerciale jashtë sitit kryesor . . .
Rekomandimet e Studentëve, Forumi Rinor për Trashëgiminë Botërore,
Pekin, Kinë

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
n Nxënësve ju kërkohet të vlerësojnë përshtatshmërinë e objekteve/faciliteteve
duke vendosur një kryq në kolonën e duhur
OBJEKTET

TË
PAPËRSHTATSHME

TË
PËRSHTATSHME

TË MIRA

SHUMË TË MIRA

SHENJAT
DERI TEK SITI
PARKING
TUALETE
INFORMACION
EKSPOZITA
SUVENIRE
KOSHA
PLEHËRASH
PASTËRTIA
GUIDAT
SNACKS

117

TË TJERA

Raport për Menaxherin e Sitit të Trashëgimisë

I/e Dashur Zonjë/Zotëri
Kohët e fundit kam vizituar sitin tuaj dhe kam arritur në konkluzionin që...
facilitetet e sitit janë të përshtatshme
facilitetet e sitit janë të papërshtatshme dhe duhet të përmirësohen si më poshtë:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Shpresoj që ky raport të jetë i dobishëm për zhvillimet e mëtejshme në sitin tuaj.
Sinqerisht,
Emri: 					 Firma: 			Data:

Nxënësit duhet
t’i plotësojnë
raportet e tyre
dhe t’ja dorëzojnë
mësuesit.

Vlerësimi i objekteve turistike në sitet e trashëgimisë

Turizmi virtual dhe Trashëgimia Botërore
Në sajë të tekonologjisë së re, sot është e mundur që të vizitohet Trashëgimia
Botërore dhe sitet e tjera edhe pa shkuar në sit. Për shembull, parqet e argëtimit
dhe muzetë në disa vende kanë rindërtuar fshatra të tëra ose pjesë të qyteteve.
Në Jork, në Angli, turistët mund të vizitojnë fshatin Jorvik të Vikingëve, i cili është
rikrijuar nëntokë dhe mund të shëtisin me një tren të vogël të automatizuar.
Me përdorimin e ekraneve tre dimensionale dhe të efekteve speciale, një nga
atraksionet më të mëdha në parqet e argëtimit sot janë ‘shëtitjet e simuluara’ të
cilat i krijojnë mundësi njerëzve për të udhëtuar në vende të ndryshme, përfshirë
edhe hapësirën kozmike, ndërkohë që janë të lidhur në një karrike të veçantë
e cila lëviz! Në vetvete kjo është një formë e re e turizmit! Mësuesit mund të
diskutojnë me nxënësit e tyre në lidhje me avantazhet dhe diavantazhet e këtij
lloj turizmi, veçanërisht përsa i përket të ardhmes.

Lista e materialeve
të Referencës

Gjithnjë e më burime multimediale prodhohen për Ttrashëgiminë Botërore.
Seria e animuar e Aventurat e Trashëgimisë Botërore të Patrimonios janë
në format CD dhe DVD. Kjo seri bazohet në filma të animuar krijuar nga të
rinjtë dhe çdo episod prezanton një sit të Trashëgimisë Botërore, prezantuar
nga Patrimonio. Që nga 2002 janë prodhuar 13 episode mbi site nga rajone
të ndryshme të botës. Ato janë të vlefshme online në http://whc.unesco.org/
en/patrimonito/.
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Tashmë është e mundur që nxënësit të bëjnë vizita virtuale në
site në pjesë të ndryshme të botës. qoftë se keni mundësi për
të hyrë në internet, faqja e internetit e Qendrës e UNESKOs
për Trashëgiminë Botërore siguron një hartë interaktive për të
lokalizuar sitet ashtu si dhe përshkrime, dokumente dhe pamje të
të gjithë 1007 siteve të Trashëgimisë Botërore (të kërkuara sipas
rajonit dhe kategorisë)

Menaxhimi i turizmit dhe sitet e
Trashëgimisë Botërore
Një sfidë e madhe për konservimin e Trashëgimisë Botërore është lejimi i njerëzve
për të vizituar sitet pa shkaktuar efekte anësore. Sitet të cilat kanë mbetur të
bukura dhe të ruajtura mirë për shkak të paarritshmërisë së tyre po kthehen tani
në shënjestra për operatorët turistikë. Për pasojë, secili nga sitet e Trashëgimisë
Botërore kërkon menaxhimin e duhur të turizmit.
Muri i Madh i Kinës u regjistrua në Listën e Trashëgimisë Botërore në vitin 1987.
Pjesa e Murit të Madh që vizitohet çdo vit nga miliona turistë lokalë dhe të huaj
janë seksionet e tij të ndërtuara me tulla dhe gurë afër Pekinit, të ndërtuara gjatë
dinastisë Ming. Mbetjet e hershme mbresëlënëse, rreth 2,000 vjeçare, mund të
shihen në Shkretëtirën Gobi në provincën Gansu. Këto materiale të brishta janë
ruajtur nga kushtet e thata të shkretëtirës. Mbetjet përfshijnë fortesa të ndërtuara
me baltë, madje edhe grumbuj me kallamishte gati për t’i ndezur si fenerë për
të paralajmëruar sulmet e nomadëve nga veriu. Kjo pjesë e Murit të Madh është
vizituar nga relativisht pak turistë, dhe ekziston frika që një rritje në numrin e
vizitorëve mund të rrezikojë mbetjet e brishta të këtij siti.
Një nga sitet natyrore të Trashgimisë Botërore më mbresëlënëse është Te
Wahipounamu në pjesën jug-perëndimore të Zelandës së Re. Bukuria e saj
natyrore është ruajtur mirë;
fakti që Zelanda e Re është
larg nga shumë vende ka
ndihmuar për konservimin
e biodiversitetit të tij të
pasur dhe unik. Megjithatë,
bumi turistik dhe transporti
i përmirësuar botëror kanë
bërë të mundur që shumë
turistë të gjejnë rrugën e tyre
drejt Zelandës së Re. Prandaj,
gjatë viteve të fundit ka patur
shumë diskutime në lidhje me
ndërtimin e një autostrade
përmes sitit për të lidhur dy
qytetet, Haast dhe Milford,
për të lehtësuar aksesin e
turistëve. Kjo prezanton
një numër avantazhesh dhe
disavantazhesh të dukshme,
të cilat mund të shqyrtohen
më tej në Aktivitetin për
Nxënësit nr. 28.

Te Wahipounamu, Zelandë
e Re.
© UNESCO / F. Dondau

Harta e
Trashëgimisë
Botërore

Trashëgimia
Botërore dhe
mjedisi
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Aktivitet për Nxënësit 28

NDËRTIMI I NJË AUTOSTRADE PËRMES NJË SITI
NATYROR TË TRASHËGIMISË BOTËRORE

Objektivi: të kuptojmë diversitetin e interesave dhe
këndvshtrimet në lidhje me zhvillimin, turizmin dhe
Trashëgiminë Botërore

Lojë me
role

Aktivitet në
klasë

Aktivitet
jashtëshkollor

Disa orë
mësimore
dhe kohë
jashtë orarit

Gjeografi,
Matematikë,
Shkencë,
Gjuhë

Fletët e
aktiviteteve
Ndërtimi i
një autostrade
përmes
një siti
natyror
të TB
Përshkrime
të Shkurtra,
Harta e
TB

üNdajeni klasën në pesë grupe dhe shpërndani një kopje të Fletës me Aktivitete
për Nxënësit për secilin grup. Kërkojini nxënësve të lidhin fjalinë me personazhin
e përshtatshëm. Më pas vërini secilit personazh dhe secilit grup një numër (1 deri
në 5). Kërkojini secilit grup për të zhvilluar më tej fjalinë për të cilën janë përgjegjës.
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üPasi të kenë patur në dispozicion kohën e mjaftueshme për të përgatitur fjalitë e

tyre, secili grup duhet të caktojë një anëtar për të marrë pjesë në një debat publik
që do të organizohet në klasë për të mbrojtur pikëpamjet e personazhit të tyre.
Gjithashtu secili grup duhet të përzgjedhë një anëtar që do të shërbejë si pjesë e një
jurie e cila do të vendosë, pas debatit, nëse duhet ndërtuar rruga apo jo. Diskutoni
vendimet e marra.

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
1.Gjëja e fundit që i nevojitet Zelandës së Re është më shumë
rrugë në atë vend të shkretë. Kjo do të kishte impakt të
tmerrshëm në një zonë përndryshe të pacënuar dhe është
një limon ekonomik. Ajo thjesht ndryshon mënyrën sesi
turistët do të mbërrijnë në Zelandë të Re dhe nuk tërheq
më shumë, jo se kemi nevojë për më shumë, gjithsesi. Kjo
nuk do të ndodhë kurrë.
Drejtor, Organizata për
Mbrojtjen e Pyjeve dhe të Zogjve
2. Në thelb, ne e shohim këtë si përgjigja ndaj turizmit në rritje
në Bregdet. Kjo rrugë do të zinte vendin e gjithçkaje që kemi
humbur. Nëse vetëm
10 për qind e autobuzëve që shkojnë në Milford do të vinin në
Bregun Perëndimor, atëherë do të dyfishohej industria jonë e
turizmit.
Menaxher i Përgjithshëm, Këshilli Kombëtar i Westland
3. Një rrugë përgjatë luginës do të shkaktonte shqetësim të
konsiderueshëm në ekosistemet delikate të kënetave dhe një
rrugë përgjatë kodrinave do kishte gjasa të shkaktonte çrregullim të
konsiderueshëm piktoresk.
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Roje i Shërbimit Pyjor
4.Peisazhi dhe pamja janë të jashtëzakonshme.
Ajo do t’i shtonte një dimension tërësisht të ri
Zelandës së Re si edhe turizmit ndërkombëtar.
Pjesë e marrëveshjes do të ishte të qenit
gjakftohtë në makinë nga Haast deri në Milford.
Ministër i Transportit

5. Në përgjithësi ne nuk shohim ndonjë të keqe në këtë
propozim, me kusht që studimi i fizibilitetit nuk nxjerr që
kostot e kombit do të jenë të ekzagjeruara.
Nga kjo mund të përfitojë turizmi dhe komunitetet e South
Westland dhe të Fiordland të cilat e nxjerrin një pjesë të konsiderueshme
të të ardhurave të tyre nga ajo.
Redaktori i Gazetës Otago Daily Times
Burimi: Shkolla e Mesme Greymonth, Zelandë e Re

Ndërtimi i një autostrade përmes një siti natyror të Trashëgimisë Botërore

Në të gjithë kurrikulën:
Trashëgimia Botërore dhe
turizmi
Art

Planifikoni një fushatë për turizmin – duke përfshirë afishe/postera – për të tërhequr
vizitorët e një siti
Skiconi, dhe nëse është e mundur prodhoni, fletëpalosje informative për turistët
në lidhje me sitin
Vizatoni, pikturoni ose vizitoni një sit; zhvilloni imazhe të skicuara në sit, për
shembull, në art abstrakt, modele për veshjet
Dizenjoni një afishe/poster në lidhje me nevojën për të ruajtur sitet lokale/
kombëtare/rajonale të Trashëgimisë Botërore; kërkoni imazhe të shkuara të sitit,
arsyet për krijimin e tij dhe nëse ka ndryshuar situata në lidhje me turistët

Gjeografi/Histori

Diskutoni nëse dhe pse (ose pse jo) siti ka qenë një destinacion turistik për një kohë
të gjatë
Diskutoni nëse historia e sitit e bën atë relevant për turizmin lokal, kombëtar,
rajonal ose atë botëror
Sugjeroni sesi të shpjegoni me gjallëri historinë e sitit për turistët
Studioni erozionin e siteve nga vizitorët dhe diskutoni zgjidhjet, si për shembull
rrugë alternative
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Internet

Kërkoni Internetin duke përdorur fjalët kyçe ‘Trashëgimi Kulturore’ dhe ‘turizëm’
për më shumë informacion në lidhje me Trashëgiminë Botërore dhe turizmin në
vende ose rajone specifike

Gjuhë/Letërsi

Shkruani fletëpalosje informative për turistët: publikun e gjerë, për vizitorët me
aftësi të kufizuara, vizitorët e huaj, të rinjtë, etj.
Shkruani slogane reklamuese për një sit
Shkruani dhe regjistroni ture në audio të një siti
Debatoni ose luani me role/inskenoni në lidhje me vlerën e siteve të trashëgimisë
dhe kërcënimet e mundshme nga turizmi
Përktheni informacionin për sitin në gjuhë të tjera
Studioni një gamë fletëpalosjesh reklamuese në lidhje me sitet lokale, rajonale apo
kombëtare të Trashëgimisë Botërore
Hulumtoni referencat për ndonjë sit të përmendur në një roman ose tregim dhe
diskutoni sesi fragmentet e teksteve letrare mund të përfshihen në broshura dhe
në dokumentaconin për turistët

Matematikë

Përdorni grafikë, pie charts ose statistika për të diskutuar trendet e turistëve
dhe implikimet e tyre të mundshme për sitet e Trashëgimisë Botërore, për të
përllogaritur dhe regjistruar rezultatet e pyetësorit

Shkenca sociale

Kryeni një anketë të vizitorëve në site duke shpërndarë pyetësorë
Intervistoni menaxherët e siteve për të mësuar në lidhje me efektet pozitive dhe
më pak pozitive të turizmit për ruajtjen e siteve të trashëgimisë

Kilimandjaro National Park, United Republic of Tanzania. © UNESCO/M. Batisse

‘Natyra mund të interpretohet në mënyra
të ndryshme – si një bazë për përpjekjet
shkencore të biznesit; si një burim; diçka për
t’u vështruar, përjetuar dhe shijuar;
ose si një frymëzim artistik.’

Presidenti Nelson Mandela, tetor 1994

Mjedisi

Trashëgimia
Botërore dhe
mjedisi

Trashëgimia Botërore
dhe mjedisi
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Objektivat
Njohuritë

Të ndihmojmë nxënësit të zhvillojnë aftësitë dhe të kuptuarit për:
n mjedisin natyror dhe kulturor dhe ndërveprimet midis njerëzve dhe mjedisit
n sitet e Trashëgimisë Botërore si zona të mbrojtura, thelbësore për ruajtjen e diversitetit dhe të
specieve të kërcënuara të bimëve dhe kafshëve
n Konventën e Trashëgimisë Botërore si një kontribues i rëndësishëm në masat për konservimin
mjedisor kolektiv ndërkombëtar.

Qëndrimet

Të nxisim nxënësit për të:
n zhvilluar një etikë të fortë konservimi dhe përgjegjësi për mjedisin
n qasur jetën e tyre në mënyrë të qëndrueshme për të mbrojtur speciet
dhe diversitetin e ekosistemit (biodiversiteti) dhe siguruar që nuk do
të rrezikohet aftësia e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat
e tyre.

Aftësitë

Të ndihmojmë nxënësit për të zhvilluar aftësinë e tyre për të:
n marrë pjesë në mbrojtjen mjedisore, veçanërisht në ruajtjen e Trashëgimisë Botërore
n marrë pjesë në procesin e zhvillimit të qëndrueshëm nga ana ekologjike për shëndetin e ardhshëm
të planetit dhe të popujve të tij
n siguruar udhëheqje në ruajtjen e Trashëgimisë Botërore.
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Trashëgimia
Botërore dhe mjedisi
126

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Të rinjtë dhe ruajtja e
Trashëgimisë Botërore
Ruajtja e Trashëgimisë Botërore mund të japë një kontribut të rëndësishëm
në mbrojtjen e mjedisit, të diversitetit të tij kulturor dhe natyror dhe të
ndërveprimeve midis njerëzve dhe mjedisit.
Ruajtja e Trashëgimisë Botërore po ndihmon për adresimin e disa shqetësimeve
kyçe mjedisore të ditëve të sotme, sidomos numri në rritje i specieve të
kërcënuara dhe të zhdukura të bimëve dhe kafshëve dhe rënia rezultante në
biodiversitet. Po aq e rëndësishme, ruajtja e siteve të Trashëgimisë Botërore
po ndërmerret brenda kontekstit ndërkombëtar të zhvillimit të qëndrueshëm
nga ana ekologjike ku, për shembull, statusi i zonave të mbrojtura i siteve
të Trashëgimisë Botërore është i balancuar me nevojat e komunitetit lokal
për përdorim burimesh dhe mbijetesë ekonomike. Përveç kësaj, Konventa
e njeh trashëgiminë kulturore dhe natyrore dhe ndërveprimet e shkëlqyera
midis të dyjave.
Për këto arsye, Konventa ofron mundësi unike për një qasje holistike ndaj
konservimit mjedisor duke përfshirë mbrojtjen e diversitetit të plotë të vlerave
natyrore dhe kulturore të një siti. Të 197 sitet natyrore të përfshira në Listën
e Trashëgimisë Botërore që nga viti 2015 mbrojnë speciet e bimëve dhe të
kafshëve, ekosistemet, sitet gjeologjike, proceset ekologjike dhe biologjike,
dhe habitatet natyrore, si edhe zonat me bukuri të jashtëzakonshme dhe
rëndësi estetike. Këto site kontribuojnë në pothuajse 10 për qind të Tokës
(tokë dhe det) të cilat aktualisht
marrin përkujdesje dhe menaxhohen
si zona të mbrojtura.
Me qëllim që të rinjtë të mund të
marrin pjesë në mënyrë efektive në
konservimin mjedisor, ato duhet të
jenë të ndërgjegjshëm për problemet
dhe sfidat që rrezikojnë, dhe të kenë
mjetet për të vepruar sipas rastit.
Njohja e rolit të rëndësishëm të
Konventës së Trashëgimisë Botërore
për konservimin mjedisor mund të
ndihmojë për ta arritur një gjë të tillë.
Disa nga problemet madhore për
konservimin mjedisor, dhe rëndësia
e tyre për ruajtjen e Trashëgimisë
Botërore, janë prezantuar në këtë
seksion të paketës së Mjeteve ( Kit).

Nxënës nga Shkolla e Mesme
Greymouth eksplorojnë akullnajën
në Te Wahipounamu – pjesa jugperëndimore e Zelandës së Re.
© UNESCO

Aktivitet për Nxënësit 29

EKOSISTEMET DHE FORMAT E TOKËS

Objektivi: të bëhemi më të ndërgjegjshëm për llojet e
ndryshme të ekosistemeve dhe të siteve natyrore të
Trashëgimisë Botërore
Ushtrim

Aktivitet në
klasë

2 orë
mësimore

Gjeografi,
Shkencë

Trashëgimisë
Botërore ,
Përshkrimet e
Shkurtra

ü A ka ndonjë shembull të këtyre llojeve të ekosistemit apo të formës së

tokës në zonën tuaj lokale? Cilat janë karakteristikat dhe veçoritë kryesore
(p.sh. kënetat dhe liqenet në zonat ligatinore) dhe çfarë lloj speciesh të bimëve
dhe kafshëve janë të pranishme (p.sh. zogjtë e ujit në zonat ligatinore) në site?

ü Kërkojini nxënësve të studiojnë Përshkrimet e Shkurtra dhe të përzgjedhin
dhe klasifikojnë njëzet site natyrore të Trashëgimisë Botërore në kategoritë
e mëposhtme:
• pyje
•bregdete
• male
ü Diskutoni gjetjet e nxënësve dhe kërkojini atyre të identifikojnë site në
vendin e tyre në të njëjtat tre kategori.

ü

Kërkojini nxënësve të identifikojnë shembuj nga Lista e Trashëgimisë
Botërore të:
•shkëmbinjve koralorë
• pyjeve
•ishujve
• shkretëtirave
• ligatinave
dhe diskutoni rezultatet e tyre.

Konservimi mjedisor ndërkombëtar
Të përballur me një përkeqësim të përgjithshëm të mjedisit - ajri, uji dhe
dheu i ndotur, ngrohja globale, vrima e shtresës së ozonit, shterimi i burimeve
natyrore dhe jo të rinovueshme, zhdukja e specieve dhe një rënie në
biodiversitet – ne duhet të veprojmë në mënyrë urgjente me qëllim që të
korigjojmë dëmin e shkaktuar, të ruajmë diversitetin natyror dhe kulturor të
botës dhe të sigurojmë zhvillimin e qëndrueshëm për brezat e tanishëm dhe
të ardhshëm.
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Adresat e Kontaktit

Ruajtja e Trashëgimisë Botërore, veçanërisht i siteve natyrore të Trashëgimisë
Botërore, mund të japë një kontribut të vlefshëm për përmirësimin dhe ruajtjen
e mjedisit tonë. Përveç Konventës së Trashëgimisë Botërore, ekzistojnë edhe
disa traktate ndërkombëtare që lidhen me konservimin e mjedisit. Informacion
i mëtejshëm për këto traktate dhe për sekretariatet e tyre mund të aksesohet
nëpërmjet faqes së internetit të Qendrës së UNESCO-s për Trashëgiminë
Botërore (http: //unesco.org /whc).
Konventa e Trashëgimisë Botërore u nënshkrua dy muaj pas Konferencës së parë
Botërore të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin të mbajtur në Stokholm, Suedi
në muajin shtator të vitit 1972. Njëzet vite pas Stokholmit, udhëheqësit botërorë
u takuan në qershor të vitit 1992 në Konferencën e KB për Mjedisin dhe Zhvillimin
në Rio de Janeiro (Brazil). I ashtuquajturi Samiti i Rio-s për Tokën u mblodh për
të vlerësuar përkeqësimin alarmues të mjedisit natyror dhe për të përgatitur një
strategji për përmirësimin e tij. Samiti çoi në miratimin e Axhendës 21, një set me
propozime për të ndihmuar shpëtimin e Tokës, nga e cila Kapitulli 36 nënvizon rolin
e dobishëm të arsimit dhe të të rinjve.
Përveç kësaj, 181 vende dhe Komuniteti Europian nënshkruan një Konventë
për Diversitetin Biologjik, që bën thirrje për veprim të koordinuar për të ruajtur
biodiversitetin. Nga Samiti i Rio-s për Tokën rrodhën edhe dy konventa të tjera
ndërkombëtare, si edhe një deklaratë për ruajtjen e pyjeve.
Konventa për Ndryshimin Klimaterik hyri në fuqi me datë 21 mars 1994 dhe deri
tani është ratifikuar nga 186 vende. Ajo synon të stabilizojë përqëndrimin e gazrave
të efektit serë në atmosferë duke luftuar kështu kundër ngrohjes globale.
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Konventa e Kombeve të Bashkuara për të luftuar Shkretëtirëzimin në ato vende që
vuajnë nga thatësira serioze dhe/ose shkretëtirëzim, veçanërisht në Afrikë hyri
në fuqi me datë 26 dhjetor 1996. Ajo synon të eleminojë kërcënimin e vuajtjes
njerëzore dhe katastrofës ekologjike nga thatësira dhe shkretëtirëzimi.
Në Samitin e Rios për Tokën u miratua edhe Deklarata Autoritare Jodetyruese
Ligjërisht e Parimeve për Konsensus të Përgjithshëm për Menaxhimin, Konservimin
dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm të të gjitha Llojeve të Pyjeve. Kjo Deklaratë
synon të inkurajojë të gjitha vendet për të punuar për ri-gjelbërimin e
botës, kryesisht nëpërmjet ripyllëzimit dhe konservimit të burimeve
natyrore.
Përveç kësaj, në vitin 1975 u miratua edhe Konventa për
Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Faunës
dhe Florës së Egër (CITES). Kjo Konventë vendos kontrollin
mbarëbotëror mbi tregtinë ndërkombëtare të specieve të
kërcënuara të kafshëve dhe bimëve. Në rastin e specieve
që rrezikohen nga zhdukja, CITES ndalon të gjithë tregtinë
komerciale të specieve të egra.

Parku Kombëtar
Ichkeul, Tunisia.
© INCAFO

Konventa e Ramsar-it e vitit 1971 për Ligatinat me Rëndësi
Ndërkombëtare (e njohur më zakonisht si Konventa e Ramsar-it
për Ligatinat) është një traktat ndërqeveritar i cili përbën kornizën
për bashkëpunimin ndërkombëtar për ruajtjen dhe përdorimin e
zgjuar të ligatinave dhe burimeve të tyre.

Aktualisht ekzistojnë 2,218 site ligatinore, që arrijnë në më shumë se 214 milion
hektarë, të paracaktuara për përfshirje në Listën e Ramsar-it të Ligatinave me
Rëndësi Ndërkombëtare.
Njëzet e pesë sitet e përfshira në Listën e Ramsar-it të Ligatinave me Rëndësi
Ndërkombëtare janë edhe site të Trashëgimisë Botërore. Ato janë:
Algjeri

Australi

Bangladesh
Bullgari
Kanada

Kosta Rica
Rep. Demokratike
Kongos
Franca
Hungari/Rep.
Sllovake

La Vallée d’Iherir
(e shoqëruar me sitin e
Trashëgimisë Botërore Tassili
n’Ajjer)
Great Sandy Strait
(e shoqëruar me sitin
e Trashëgimisë Botërore
Fraser Island)
Parku Kombëtar Kakadu
The Sundarbans
Rezervati NatyrorSrebarna
Peace-Athabasca Delta
Whooping Crane
Summer Range
(të dyja pjesë e sitit të
Trashëgimisë Botërore të
Parkut Kombëtar Wood
Buffalo)
Cocos Island National
Virunga
National Park
Mont-Saint-Michel
dhe Gjiri i tij
Shpellat e Aggtelek Karst
dhe Slovak Karst

Hungari
Indi
Liban
Mauritania
Nigeri
Filipine
Rumani
Fed. Ruse
Selenga
Slloveni
Spanjë
Suedi
Tunizi
SHBA

Parku Kombëtar
Hortobágy
Parku Kombëtar Keoladeo
Tyre
Parku Kombëtar
Banc d’Arguin
Parku Kombëtar ‘W’
i Nigerisë
Tubbataha Reef Marine
Park
Danube Delta
Delta (pjesë e sitit të
Trashëgimisë Botërore
Liqeni Baikal)
Senegal Rezervati
Kombëtar i Zogjve Djoudj
Shpellat Skocjan
Parku Kombëtar Doñana
Sjaunja (pjesë e sitit të
Trashëgimisë Botërore The
Laponian Area)
Parku Kombëtar Ichkeul
Parku Kombëtar
Everglades
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Liqeni Baikal,
Federata Ruse.
© UNE

Parku Kombëtar
‘W’ i Nigerisë.
© UNESCO

Përveç kësaj, Programi i UNESCO-s Njeriu dhe Biosfera po punon për të
adresuar konfliktet midis çështjeve të mjedisit dhe të zhvillimt të cilat përfshijnë
burimet natyrore, duke studiuar impaktin e aktivitetit të njerëzve mbi mjedisin
dhe reagimet e shoqërisë ndaj ndryshimeve që pasojnë. Rezervatet e Biosferës
ndihmojnë në ruajtjen e diversitetit biologjik, mirëmbajnë ekosistemet të
shëndetshme, na ndihmojnë të mësojmë për format tradicionale të përdorimit
të tokës, përhapin informacion në lidhje me menaxhimin e qëndrueshëm të
burimeve natyrore dhe bashkëpunojnë për zgjidhjen e problemeve që lidhen me
burimet natyrore.

Adresat
e Kontaktit

Faqe interneti për Konventa të tjera
Trashëgimia natyrore
Konventa për Diversitetin Biologjik

http://www.biodiv.org

Konventa për Tregtinë Ndërkombëtare
tek Speciet e Rrezikuara të Faunës
dhe Florës (CITES):			
http://www.cites.org
Konventa për Speciet Migratore:		

http://www.unep-wcmc.org/cms

Konventa e Ramsar-it për Ligatinat:

http://www.ramsar.org

Konventa Kornizë e Kombeve të
Bashkuara për Ndryshimin Klimaterik:

http://www.unfccc.de

Konventa e Kombeve të Bashkuara
për të Luftuar Shkretëtirëzimin:		

http://www.unccd.int

Trashëgimia Kulturore
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Mbrojtja e Pasurisë Kulturore në Rast Konflikti të Armatosur (Konventa e Hagës):
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/war/html_eng/index_en.shtml
Parandalimi i Importit, Eksportit dhe Transferimit të Paligjshëm të Pronësisë së Pasurisë
Kulturore:
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/theft/html_eng/index_en.shtml
Projekt Konventa për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Nënujore:
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/water/html_eng/index_en.shtml
Konventa e Unidroit për Objektet Kulturore të Vjedhura ose të Eksportuara në mënyrë
Illegale:
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-cult.htm
Konventa të tjera për trashëgiminë kulturore:
http://fletcher.tufts.edu/multi/cultural.html

Instrumentet kulturore europiane
Vendet anëtare të Këshillit të Europës kanë lidhur edhe marrëveshje ligjore
ndërkombëtare. Ato përfshijnë:
Konventën Kulturore Europiane:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/018.htm
Konventën Europiane për Mbrojtjen e Trashëgimisë Arkeologjike
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/066.htm
Konventën për Mbrojtjen e Trashëgimisë Arkitekturore të Europës:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/121.htm
Konventën Europiane për Mbrojtjen e Trashëgimisë Arkeologjike: (E rishikuar)
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/143.htm
Konventën Europiane për Peisazhet:
http://www.nature.coe.int/english/main/landscape/conv.htm
Lista e plotë e traktateve të Këshillit të Europës mund të gjendet në
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm

Aktivitet për Nxënësit 30

DEGRADIMI MJEDISOR

Objektivi: të identifikoni problemet ekzistuese apo
potenciale mjedisore në vendin tuaj dhe marrëdhëniet e
tyre me sitet natyrore të Trashëgimisë Botërore

Hulumtim

Aktiviteti në
klasë

3 orë
mësimore

Gjeografi,
Shkencë

Harta e
Trashëgimisë
Botërore,
Përshkrimet e
Shkurtra

Libra të
Shkencës,
Pjesë të prera
nga shtypi
(artikuj të
gazetave)

ü Kërkojini nxënësve të listojnë problemet kryesore mjedisore ose problemet
potenciale në vendin ose në rajonin tuaj (p.sh. erozioni, ndryshimi klimaterik dhe
rritja e nivelit të detit, shkretëtirëzimi, shpyllëzimi). Pyetini ato nëse ka ndonjë sit lokal,
kombëtar apo rajonal të Trashëgimisë Botërore që kërcënohet nga këto probleme.

ü A po trajtohen apo korigjohen problemet mjedisore në vendin ose rajonin tuaj?
Si? Nëpërmjet masave lokale apo ndërkombëtare?

ü Kërkojini nxënësve të mbledhin artikuj të gazetave për çështjet mjedisore për një
javë dhe analizoni gjetjet e tyre në klasë.
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Shenjat e stresit global mjedisor
Më shumë së dy të tretat e specieve të zogjve janë në rënie,
vulnerabël ose të kërcënuar nga zhdukja.

Gjatë dyqind viteve të fundit, janë zhdukur
një e katërta e specieve të zogjve në botë,
veçanërisht në ishujt oqeanikë.
Popullsitë e bretkosave
duket se po pësojnë
rënie, megjithëse është e
paqartë arsyeja përse po
ndodh një gjë e tillë.
Shkëmbinjtë koralorë duket se po
zvogëlohen në madhësi.

Ruajtja e diversitetit biologjik nëpërmjet
ruajtjes së Trashëgimisë Botërore
Biodiversiteti, ose diversiteti biologjik, është një term që përdoret për t’ju
referuar shumëllojshmërisë së të gjitha formave të jetës, dhe përfshin bimët,
kafshët dhe mikro-organizmat e ndryshme, genet e tyre dhe ekosistemet pjesë
e të cilave janë ato.
Ruajtja e biodiversitetit të Tokës është një detyrë shumë e madhe pasi ajo
përfshin ruajtjen e të gjithë jetës mbi Tokë. Kjo përfshin ruajtjen e mjediseve
ujore, detare dhe të buta dhe të mikro-organizmave.
Ruajtja e Trashëgimisë Botërore është një komponent i rëndësishëm në
përpjekjen globale për të ruajtur biodiversitetin e Tokës dhe është tejet i varur
nga veprimi kolektiv ndërkombëtar.

Rezervati i Kafshëve të
Egra Okapi, Republika
Demokratike e Kongos.
© IUCN/J. Thorsell
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Rezervati i Kafshëve të Egra Okapi në Republikën Demokratike të Kongos është
përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore pasi ai përmban një nga habitatet
më të rëndësishme dhe më domethënëse në botë për konservimin në vend
(in situ) të diversitetit biologjik, duke përfshirë ato që përmbajnë speciet e
kërcënuara. Rezervati përmban speciet e kërcënuara të primatëve dhe zogjve
dhe rreth 5,000 nga të 30,000 okapi (një lloj gjitari i madh i familjes së gjirafës)
që kanë mbijetuar në botë.
Edhe ruajtja e ekosistemit është
një komponent i rëndësishëm
i ruajtjes së Trashëgimisë
Botërore. Për shembull, Sistemi
i Rezervateve të Shkëmbinjve
Koralorë në Belize i regjistruar në
Listën e Trashëgimisë Botërore
në vitin 1996, mbron një sistem
të jashtëzakonshëm natyror që
përbëhet nga atole (shkëmb
apo ishull koralor) në det të
hapur, sand keys (ishuj rënor
mbi një shkëmb koralor), pyje
rigofore, laguna bregdetare dhe
grykëderdhje që shtrihen në
një sipërfaqe totale prej 93,400
hektarësh. Site të tjera të gjera të
Trashëgimisë Botërore mbrojnë
ekosistemet e pyjeve (p.sh.
Rezervati i pyjeve Sinharaja në Sri
Lanka) dhe ligatinat (p.sh. Parku Kombëtar Doñana në Spanjë).
Humbja e diversitetit, veçanërisht për ekosistemet e kërcënuara (p.sh. ishujt dhe
ligatinat) zakonisht është i pakthyeshëm, kështu që ka arsye të mjaftueshme për
t’u shqetësuar në lidhje me kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe për të vepruar
menjëherë për reduktimin e tyre. Përveç mbrojtjes së specieve individuale të
kërcënuara, ai është në përgjithësi më efektiv për të siguruar ruajtjen afatgjatë të
ekosistemeve, komuniteteve natyrore të bimëve dhe kafshëve dhe peisazheve në
tërësi.
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TRYSNITË MBI DIVERSITETIN BIOLOGJIK

Objektivi: të identifikojmë kërcënimet e mundshme ndaj
diversitetit biologjik

Hulumtim

Aktivitet në
klasë

Aktivitet
jashtëshkollor

4 orë
mësimore dhe
një udhëtim
në terren

Shkencë,
Biologji

Bllok shënimesh,
lapsa,
dylbi,
Aparat
fotografik

ü Pyetini nxënësit se cilët nga shembujt e mëposhtëm të trysnive në
diversitetin biologjik janë të dukshme në zonën e tyre lokale:

• modifikimi i habitatit (p.sh. spastrimi i bimësisë natyrore për
bujqësi)
• speciet e futura (të cilat mund të hanë bimët dhe kafshët
vendase dhe konkurojnë me speciet vendase për habitat)
• ndotja: ajri, uji, toka dhe tingulli
• minierat
• të tjera

ü Pyetini nxënësit nëse kanë informacion në lidhje me pakësimin e numrit të
zogjve, kafshëve dhe bimëve vendase në zonat e tyre lokale.

ü A janë duke u ndërmarrë përpjekje për konservimin për të ndaluar këtë
rënie në diversitet?

ü Planifikoni dhe organizoni një udhëtim në terren në një park lokal, pyll apo

rezervat zogjsh me qëllim që të kryeni një anketë në lidhje me biodiversitetin
lokal (një regjistrim i numrit të bimëve dhe kafshëve). Ftojini prindërit në
klasë në mënyrë që nxënësit të kenë mundësi t’i prezantojnë gjetjet e tyre.
Pyetini prindërit nëse biodiversiteti lokal biologjik tani është më i vogël apo
më i madh, krahasuar me kohën kur ishin të rinj.

Diversiteti kulturor dhe diversiteti biologjik
Sitet kulturore dhe natyrore të Trashëgimisë Botërore janë shpesh shprehje si
të diversitetit kulturor ashtu edhe të diversitetit biologjik.
Diversiteti kulturor dhe biologjik duhet të ruhen së bashku në mënyra që secili prej
tyre të mund të lulëzojë; njohuritë që njerëzit kanë për burimet e tyre lokale dhe
për mënyrën sesi duhen menaxhuar përbën një burim kritik për të gjithë njerëzimin.
Jeffrey A. McNeeley, IUCN, Natyra dhe Burimet, Vol. 28, Nr. 3, 1992
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Evolucioni dhe zhdukja e specieve
Evolucioni i specieve është një proces i vazhdueshëm natyror. Speciet e reja krijohen
nëpërmjet ndryshimeve gjenetike duke çuar kështu në biodiversitet të rritur.
Një nga synimet e ruajtjes së Trashëgimisë Botërore është të mbrojë sitet
natyrore të cilat janë dëshmi të evolucionit të specieve. Kriteri i trashëgimisë
natyrore (vii), një nga të katër kriteret e përdorura për përzgjedhjen e siteve
natyrore për përfshirje në Listën e Trashëgimisë Botërore, i referohet
shembujve të jashtëzakonshëm që përfaqësojnë fazat e mëdha të historisë së
tokës, duke përfshirë ciklin e jetës, proceset e rëndësishme të vazhdueshme
gjeologjike në zhvillimin e formave të tokës, ose veçoritë e rëndësishme gjeomorfike
ose fiziografike.
Siti i Messel Pit Fossil në Gjermani është shembull i një siti të regjistruar në Listën e
Trashëgimisë Botërore në bazë të kriterit (vii) të trashëgimisë natyrore. Messel Pit
është veçanërisht i pasur me fosile nga epoka Eocene, midis viteve 57 milion dhe 36
milion P.K. Ai ofron informacion unik për fazat e hershme të evolucionit të gjitarëve.
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Në Sitet Australiane të Gjitarëve
Fosilë në Riversleigh dhe
Naracoorte fazat e evolucionit
të faunës unike të Australisë (për
shembull, urithët marsupialë dhe
oposumët me bisht me pupla, si
edhe shumë gjitarë australianë
unikë tanimë të zhdukur si
luanët marsupialë) konservohen
në mënyrë të përsosur. Ky sit u
përfshi në Listën e Trashëgimisë
Botëore në bazë të kriterit të
trashëgimisë natyrore (vii), si
edhe të kriterit (viii)

Zbulimi i specieve të reja:
Pisha Wollemi një relike
nga epoka e dinozaurëve,
Në dhjetor të vitit 1994, në Sidni, Australi u zbulua një specie e re peme. Pisha
Wollemi (Wollemi nobilis) rritet në një lartësi prej 35 metrash. Trungu kryesor i
pemës ka diametër deri në 1 metër. Zbulimi i një specie të re peme, veçanërisht i një
peme që ka një lartësi kaq mbresëlënëse, është tejet e pazakontë. Habitati i pishave
Wollemi – një kanion i mbrojtur, me shpate të pjerrëta në pjesën veri-perëndimore
të Sidnit, i cili shërbeu si strehim për të shpëtuar nga zjarret që djegin shpesh pllajën
në afërsi të tij – ka kontribuar për ekzistencën e tyre të vazhdueshme. Zbulimi i
kësaj specie të re të pemëve është një demonstrim dramatik i faktit që pjesë të
trashëgimisë sonë biologjike mbeten të panjohura.
Gjendja e Mjedisit Australi 1996 Përmbledhja Ekzekutive, Commonwealth i
Australisë

Sitet Australiane të Gjitarëve
Fosilë (Riversleigh dhe
Naracoorte), Australi.
© UNESCO

Biodiversiteti humbet kur specie të veçanta të bimëve dhe kafshëve të cilat
përshtaten më pak me kushtet e reja mjedisore (si rreshjet e shiut apo ndryshimet
e temperaturës) janë më pak të suksesshme në riprodhim dhe mbijetesë. Si
rrjedhim ato zhduken. Të dhënat fosile tregojnë që shumica e specieve të bimëve
dhe kafshëve në fund të fundit do të zhduken. Megjithatë, sot në pëgjithësi
mendohet që zhdukja e specieve është më e shpejtë sesa shfaqja e specieve të
reja. Kjo përfaqëson një ndryshim global tërësisht të pakthyeshëm.

Aktualisht,
• 11 për qind e zogjve të mbetur
• 11 për qind e gjitarëve
• 5 për qind e peshqve
• 8 për qind e specieve të bimëve

rrezikojnë të
zhduken

• Shumë popullsi të mëdha të gjitarëve janë pakësuar nga gjuetia.
• Peshkimi dhe gjuetia e balenave kanë shkaktuar një rënie të
madhe në popullsitë e specieve detare.
Janë krijuar shumë site të Trashëgimisë Botërore për të siguruar mbrojtjen e
specieve të kërcënuara të bimëve dhe kafshëve nga zhdukja .
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Rezervati Natyror Vallée de Mai, Seychelles

Rezervati Natyror
Vallée de Mai,
Seychelles.
© National Geographic
Society/W. Curtsinger

Rezervati Natyror Vallée de
Mai, në zemër të ishullit të
vogël Praslin në Seychelles, u
përfshi në Listën e Trashëgimisë
Botërore në vitin 1983. Lugina
strehon një pyll me palma
afër gjendjes së tij origjinale.
Këtu rriten arrat më të mëdha
të kokosit në botë të cilat
peshojnë deri 20 kilogramë.
Në të shkuarën i tërë ishulli
ishte i mbuluar me shumë
varietete të arrës së kokosit,
por mbi-shfrytëzimi i tyre e
ka reduktuar zonën e pyjeve
origjinale të palmave të pasura
në biodiversitet në luginë të
vogël. Lugina dhe pylli i saj i
çmuar me palma rrezikohen
nga speciet ekzotike të sjella
nga vendet e tjera, nga vjelja
e vazhdueshme e arrave të
kokosit, dhe nga zjarri.

Rezervati i Kafshëve të Egra Manas, Indi
Rezervati i Kafshëve të Egra Manas në Indi, i vendosur në kodrinat e Himalajave,
ku kodrat e pyllëzuara i bëjnë vend kullotave aluviale dhe pyjeve tropikale,
është shtëpia e shumë specieve të rrezikuara të kafshëve. I përfshirë në Listën
e Trashëgimisë Botërore në vitin 1985, dhe në Listën e Trashëgimisë Botërore
në Rrezik në vitin 1992, Manas përfshin popullsi të rrezikuara të tigrave, të
pygmy hog, rinocerontëve dhe elefantëve indianë. Një nga kërcënimet më
të mëdha për këta kafshë është gjuetia e paligjshme. Janë 80 rinocerontë të
rregjistruar në Manas në 1990 dhe popullsia raportoi 37 në 1997. Përmes
një programi rehabilitimi janë bërë përpjekje për të futur lloje të tjerë
inocerontësh në parkun e Manas.

Te Wahipounamu, Zelanda e Re
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Te Wahipounamu ndodhet në Ishullin Jugor të Zelandës së Re. Pjesa më e
madhe e tokës (rreth 2.6 milion hektarë, ose 10 për qind e Zelandës së Re)
në Te Wahipounamu përbëhet nga ligatina moçalore, male vigane ose shkëmbinj
pingulë që bien direkt e në oqean. Siti ka shenja të dallueshme të akullnajave të
mëdha të cilat kanë krijuar lugina, gryka dhe fjorde dhe peisazhe të stërmëdha të
Epokës së Akullnajave. Largësia e Zelandës së Re ka bërë që shumica e specieve
të saj të zogjve, kafshëve dhe bimëve të jetë unike. Shumë nga zogjtë u bënë
jofluturues dhe pemët dhe bimët u përshtatën me rreshjet e shiut në mënyrë të
jashtëzakonshme. Për shembull, pemët gjigante të kahikatea-s (pishë e bardhë)
rriten deri në 30 metra të larta. Shpesh pyje të tilla njihen si ‘Pyjet Dinozaur’ pasi
tani ato duken shumë si pyjet në kohën e dinozaurëve, rreth 65 milion vite më
parë.
Megjithatë, me mbërritjen e kolonëve europianë, erdhën edhe shumë grabitqarë
dhe dëmtues dhe flora dhe fauna lokale u kërcënuan dhe në disa raste u
zhdukën.
Një pasojë e izolimit, ndryshimit gjeologjik dhe klimaterik, ka qenë
edhe evolucioni i specieve të bimëve dhe kafshëve në Zelandën e
Re të cilat nuk gjenden në asnjë vend tjetër. Megjithatë, të njëjtat
forca që i kanë bërë mjedisin, bimët dhe kafshët e Zelandës së
Re kaq të veçanta, fatkeqësisht i kanë lënë ato jashtëzakonisht
vulnerabël. Polinezët, emigrantët e parë në Zelandën e Re të
cilët mbërritën rreth 1,000 vite më parë, nisën një shkatërrim
të përmasave të mëdha të specieve dhe habitateve. Kur
Europianët mbërritën dhe e kolonizuan Zelandën e
re, vendi kishte humbur rreth 23 për qind të pyjeve
të tij dhe 30 për qind të zogjve, ku humbja më
e dukshme ishte ajo e moa-s (një zog i madh
jofluturues).Me mbërritjen e një numri më
të madh njerëzish dhe grabitqarësh, tani në
Zelandën e Re numërohen 503
bimë dhe
kafshë të kërcënuara dhe të rrezikuara përveç
dyzet e katër të tjerëve që ndodhen në listën e
specieve të supozuara të zhdukura.
Burimi: Shkolla e Mesme Greymouth, Zelandë e Re

Harta e
Trashëgimisë
Botërore

Aktivitet për Nxënësit 32

LOJË ME BASHKIM TË PJESËVE TË FIGURAVE
PËR GONDWANALAND-IN

Objektivi: të mësojmë për formimine kontinenteve dhe
mënyrën sesi izolimi mund të ndihmojë për të mbrojtur
trashëgiminë natyrore

Ushtrim

Aktivitet në
klasë

2 orë
mësimore

Gjeografi,
Histori,
Shkencë

Harta e
Gërshërë,
Trashëgimisë
ngjitës, harta e
Botërore, Fleta e
botës
Aktiviteteve për
Nxënësit, Lojë me
bashkim të pjesëve
të figurave të
Gondwanaland-it

ü Tregojini nxënësve për Gondwanaland-in e mëparshëm.
ü

Duke gjykuar nga provat fizike të llojeve të shkëmbinjve dhe fosilet,
shkencëtarët besojnë që Zelanda e Re dikur ka qenë pjesë e një superkontinenti, Gondwanaland,i cili përbëhej edhe nga Australia, Afrika, Amerika
Jugore, India, Antarktika etj. Zelanda e Re është ndoshta lidhja më e
rëndësishme që ka bota me Gondwanaland sepse ajo ka qenë e izoluar që
nga koha që u shkëput, rreth 80 milion vite më parë, nga Antarktika dhe
Australia. Meqenëse vendi është i rrethuar me 1,600 kilometra ujë, njerëzit
arritën atje vetëm para rreth 1,000 viteve. Flora vendase e Zelandës së Re
mbeti e paprekur për miliona vite. Sot ai është ende një nga vendet më të
izoluara në Tokë.

ü Ndajeni klasën në grupe të vogla. Jepini secilit grup një kopje të Fletës

Harta e Trashgimisë Botërore

së Aktiviteteve për Nxënësit. Kërkojini të presin pjesët përgjatë vijave me
pika, mblidhini dhe ngjitini mbi kontinentin e Gondwanaland-it. Diskutoni
me nxënësit sesi ndarja e Gondwanaland-it e izoloi Zelandën e Re nga pjesa
tjetër e botës dhe e mbrojti florën dhe faunën.

ü Krahasoni Gondwanaland-in me kontinentet e sotme.
Burimi: Shkolla e Mesme Greymouth, Zelandë e Re
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Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
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Lojë me bashkim të pjesëve të figurave për Gondwanaland

Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
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Lojë me bashkim të pjesëve të figurave për Gondwanaland

Aktivitet për Nxënësit 33

LIDHJA E SITEVE TË TRASHËGIMISË BOTËRORE
ME KRITERET KORRESPONDUESE

Objektivi: të kuptojmë më mirë kriteret për
përzgjedhjen e siteve natyrore të Trashëgimisë Botërore

Hulumtim

Aktivitet në
klasë

3 orë
mësimore

Shkenca
Natyrore,
Art

Fotografi të
plastifikuara, Harta
e Trashëgimisë
Botërore,
Përshkrimet e
Shkurtra

ü Përzgjidhni njëzet e pesë site natyrore në pjesë të ndryshme të botës

duke përdorur Përshkrimet e Shkurtra (bëni fotokopje të faqeve përkatëse
ose kopjojini me dorë, duke hequr kriteret e përmendura).

ü Ndajeni klasën në pesë grupe dhe jepini secilit grup përshkrimin e pesë
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nga sitet e përzgjedhura, për të cilat ato duhet të tregojnë se ku ndodhen në
hartën e Trashëgimisë Botërore dhe kriteret e përdorura për t’i përfshirë në
Listën e Trashëgimisë Botërore. Kërkojini secilit grup të përzgjedhë një nxënës
për të prezantuar propozimet e tyre para klasës. Krahasojini përgjigjet e tyre
me kriteret e vërteta të përdorura, siç jepen në Përshkrimet e Shkurtra.

ü Duke patur parasysh të katër kriteret e përdorura për të përzgjedhur

sitet natyrore të Trashëgimisë Botërore për përfshirje në Listën e
Trashëgimisë Botërore, kërkojini nxënësve të propozojnë një listë të siteve
lokale, kombëtare ose rajonale për secilin kriter. Më pas kërkojuni atyre të
kontrollojnë nëse ndonjëri nga sitet është në hartën e Trashëgimisë Botërore
dhe të diskutojnë sipas rastit. Ftojini nxënësit të përgatisin afishe për sitet e
tyre të propozuara me slogane që mbështesin konservimin.

Zhvillimi i qëndrueshëm nga ana
ekologjike dhe kulturore
Zhvillimi duhet të bëhet i qëndrueshëm për të siguruar që ai plotëson nevojat
e brezit aktual pa rrezikuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar
nevojat e tyre. Mjedisi dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm, Paris, UNESCO, 1997
Në Konventën e Trashëgimisë Botërore shprehet edhe nevoja për të
ruajtur ekuilibrin midis njerëzimit dhe mjedisit. Përkufizimi i Trashëgimisë
Botërore, i konsideruar si kulturor dhe natyror, i sjell ndërmend komunitetit
ndërkombëtar ndërveprimet e njerëzve me mjedisin natyror, të cilat janë kaq
të rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëëm përsa i përket anës ekologjike.

Brenda procesit të zhvillimit, duhet gjetur hapësirë për natyrën që është si një
pasurim shpirtëror ashtu edhe, në një kuptim shumë praktik, themeli i jetës tonë.
Jeffrey A. McNeeley, IUCN, Natyra dhe Burimet, Vol. 28, Nr. 3, 1992
Kërcënimet e shumta (p.sh. spastrimi i pyjeve për bujqësi, peshkimi, ndotja)
ndaj mjedisit të krijuara nga zhvillimi i vazhdueshëm dhe rritja e popullsisë
duhen menaxhuar me qëllim mbrojtjen e diversitetit biologjik (dhe kulturor) të
botës. Shpesh konservimi dhe përdorimi i burimeve (p.sh. bujqësia, shfrytëzimi
i minierave, pylltaria) interpretohen si reciprokisht ekskluzive. Për këtë arsye,
përdorimi i burimeve është shpesh i ndaluar në zonat e mbrojtura si sitet e
Trashëgimisë Botërore. Megjithatë, në disa raste të menaxhuara me kujdes,
një qasje më efektive është balancimi i konservimit të trashgimisë natyrore dhe
kulturore dhe kufizimeve për përdorim që mund të përfshihen, me mundësitë
për përdorim të qëndrueshëm ose aktivitete të tjera ekonomike në mënyrë që
popullsitë lokale të kenë interes të drejtpërdrejtë në përpjekjet e konservimit.

Parku Kombëtar Banc d’Arguin, Mauritani
Ky Park në Afrikën Perëndimore është habitati i miliona zogjve. Në kufi me
bregun e Atlantikut, ai përbëhet nga duna rënore, këneta bregdetare, ishuj
të vegjël dhe ujëra të cekët bregdetarë që përfaqësojnë një peisazh tokësor
dhe detar me pamje të jashtëzakonshme kontrastuese dhe diversitet të lartë.
Parku është pritës i një shumëllojshmërie të gjerë me zogj shtegtarë dhe i një
sërë specieve të breshkës së ujit dhe delfinit.
Banc d’Arguin ka rëndësi të madhe për ekonominë e zonës lokale: shtatë
fshatra peshkimi varen nga burimet e saj të pasura natyrore dhe ai përbën një
bazë për turizëm të ndjeshëm ekologjikisht. Metodat tradicionale të peshkimit
të përdorura nga vendasit nuk kanë patur ndonjë impakt të ndjeshëm në
burimet natyrore të Parkut. Megjithatë, nëse do të futeshin varkat me motorr
dhe nëse do të rritej numri i peshqve të kapur, atëherë ndoshta do të kishte
efekte të konsiderueshme negative në jetën e zogjve të zonës.
Parku Kombëtar Banc d’Arguin,
Mauritani.
© UNESCO/IUCN / J. Thorsell
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Aktivitet për Nxënësit 34

MBROJTJA E MJEDISIT

Objektivi: të kuptojmë rëndësinë e menaxhimit të mirë
të siteve natyrore të Trashëgimisë Botërore

Lojë
me role

Aktivitet në
klasë

Disa orë
mësimore

Gjuhë,
Gjeograpfi,
Shkencë,
Biologji

Harta e Trashëgimisë
Botërore, Përshkrimet
e Shkurtra

ü Shpjegojini nxënësve situatën në Parkun Kombëtar të Banc d’Arguin në

Mauritani, më pas organizoni lojë me role të skenarit të mëposhtëm në një
zonë imagjinare të Trashëgimisë Botërore. Ndajeni klasën në atë mënyrë që të
përfaqësojnë grupet e ndryshme të interesit.

ü Një grup sipërmarrësish dëshirojnë të zhvillojnë biznesin e peshkimit dhe

kanë gjetur disa investitorë të huaj për të financuar projektin e tyre. Megjithatë,
Menaxheri i Parkut dhe mjedisorët lokalë/aktivistët lokalë për mjedisin janë
të shqetësuar se nëse peshkimi do të rritet në mënyrë të konsiderueshme,
atëherë ai do të çrregullonte jetën e zogjve. Autoritetet dëshirojnë të rrisin të
ardhurat e banorëve lokalë por nuk duan të çrregullojnë ekosistemin aktual të
mirëbalancuar. Çfarë vendimesh duhen marrë për t’i kënaqur të gjithë?
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Aktivitet për Nxënësit 35

MASAT PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM
NGA ANA EKOLOGJIKE

Objektivi: të nxisim nxënësit që të jenë të ndërgjegjshëm
ndaj mbeturinave

Ushtrim

Aktivitet në
klasë ose
aktivitet
jashtëshkollor

Disa orë
mësimore
dhe disa javë
jashtë orarit të
shkollës

Art,
Shkencë

Kuti për ruajtjen e objekteve
të riciklueshme si shishe, letër,
alumin
dhe kuti teneqeje, kuti
kartoni, etj...

ü Ndotja shpesh lidhet me mbi-konsumimin dhe shpërdorimin. Përdorimi modest

dhe i qëndrueshëm i burimeve, së bashku me riciklimin, mund të jenë zgjidhja. Ne
duhet që në mënyrë urgjente të reflektojmë për mënyrën sesi mund të kontribuojmë
me efektivitet në riciklim dhe në përdorimin optimal të burimeve. Ftoni një aktivist
për mjedisin për t’i folur klasës në lidhje me rëndësinë e riciklimit dhe mënyrën
sesi mund të kontribuojnë. Kërkojini nxënësve të përgatisin një fushatë riciklimi
(p.sh. letër, alumin dhe kuti teneqeje, shishe) për shkollën dhe komunitetin (duke
përfshirë prindërit e nxënësve). Vendosni se cili/cilat produkt/e duhen mbledhur
për riciklim. Përdorni orën e artit për të përgatitur afishe për fushatën. Vlerësoni së
bashku me nxënësit rezultatet e fushatës së riciklimit.

ü Diskutoni për konservimin dhe qëndrueshmërinë e Trashëgimisë Botërore.

Pse është e rëndësishme të riciklojmë dhe ripërdorim burimet dhe të mos i
shpërdorojmë ato?

ü Ftojini nxënësit të përfshihen për mbajtjen pastër të mjedisit të tyre lokal dhe
të siteve të trashëgimisës duke mbledhur hedhurinat dhe duke i asgjësuar ato ose
duke i ricikluar me zgjuarsi.

Mbështetja lokale për qëndrueshmërinë
Mbështetja lokale për konservimin mund të rritet nëse njerëzit do të ishin
në gjendje të përdornin zonat e mbrojtura, si sitet e Trashëgimisë Botërore,
në mënyrë të qëndrueshme. Në zonat e mbrojtura ose në afërsi të tyre po
integrohen dhe mbështeten gjithnjë e më shumë projektet që kanë të bëjnë
me konservimin dhe zhvillimin.
Pjesëmarrja lokale në formulimin dhe menaxhimin e projekteve të konservimit
është shumë e rëndësishme nëse këta projekte do të sigurojnë në të vërtetë
përdorimin e qëndrueshëm.

Aktivitet për Nxënësit 36

SHTIGJET E TRASHËGIMISË

Objektivi:T’i ofrojmë nxënësve një mundësi për të qenë
aventurierë, krijues dhe më të ndërgjegjshëm për mjedisin
143
Ushtrim

Aktivitet
në klasë

Aktivitet
jashtëshkollor

Disa orë
mësimore
dhe kohë
jashtë orarit

Studime
sociale,
Shkencë,
Biologji

Harta

ü Nxënësve ju pëlqen aventura dhe eksplorimi, prandaj sugjerojini që të krijojnë

Shteg Trashëgimie në HeadSmashed-In-Buffalo Jump
Complex, Kanada.
© S. Titchen

një shteg të veçantë të trashëgimisë. Reflektoni së bashku se çfarë lloj shtegu duhet
të jetë, si për shembull një shteg i trashëgimisë natyrore, një shteg i trashëgimisë
kulturore, një shteg i trashëgimisë urbane, një shteg lulesh, një shteg me foto apo
një shteg me video. Sapo të keni vendosur për temën e shtegut tuaj të trashëgimisë,
sillni disa harta në klasë dhe shikojini së bashku. Kërkojini nxënësve të planifikojnë
shtegun e tyre dhe të bëjnë disa inspektime ‘në vend’ gjatë kohës së tyre të lirë. Pas
planifikimit të shtegut kërkojini nxënësve të përgatisin një broshurë në lidhje me të
për t’i ndihmuar që të përqëndrojnë vëmendjen në tiparet e tij të veçanta.

ü Planifikoni një ditë të veçantë për ecjen në këtë

shteg. Përdoreni shtegun për të zhvilluar kapacitetet
ndijmore (nuhatja, të dëgjuarit, të shikuarit, etj.).

ü Bazuar në rezultatet dhe impaktin e shtegut tek

nxënësit tuaj, parashikoni ecje të tjera në shtigje ku
nxënësit do të ftojnë nxënës të tjerë që t’ju bashkohen
(klasat e tjera nga shkolla juaj ose nga shkollat e tjera
në komunitet, prindër, anëtarë të komunitetit, etj.).

E ardhmja e planetit tonë
Që nga Korriku 2015, në Listën e Trashëgimisë Botërore janë regjistruar një
numër total prej 1031 sitesh nga të cilat 802 site kulturore,197 site natyrore
dhe 32 të përziera (kulturore dhe natyrore), .

Në vendet e zhvillura padyshim që ka patur ndryshime në përdorimin e burimeve natyrore
- përdorim më i mirë i energjisë, ujit dhe tokës....Edhe ndotja e ajrit, ujit dhe tokës është
përmirësuar. Megjithatë, në vendet në zhvillim, po shohim shumë më tepër ndotje.
E vetmja arritje pozitive është që ato e kanë kuptuar që problemet e tyre janë kritike dhe
që nuk ekziston asnjë mënyrë për të ndarë zhvillimin ekonomik dhe social nga mbrojtja
mjedisore.
Mostafa Tolba, Kryetar i Komisionit për Zhvillimin e Qëndrueshëm, Burimet e
UNESCO-s, Nr. 92, Korrik – Gusht 1997

Ky përfaqëson një kontribut të rëndësishëm për konservimin global dhe
mjedisor.

Pasuritë e regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore (1978 - 2015)
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Burimi: Qendra e UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore, Paris, 2015

Meqenëse sitet e Trashëgimisë Botërore njihen ndërkombëtarisht si site me ‘vlerë të
jashtëzakonshme universale’, ato duhet të jenë modele të menaxhimit efektiv. Bernd
von Droste, Drejtor, Qendra e UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore, Paris, dhe
Jeffrey A. McNeely, IUCN, Trashëgimia Botërore, Njëzet Vitë më Pas, IUCN, 1992

Në të gjithë kurrikulën:
Trashëgimia Botërore dhe
turizmi
Art

Përzgjidhni sitin natyror të Trashëgimisë Botërore të preferuar nga nxënësit
dhe kërkojini atyre që ta vizatojnë ose pikturojnë atë

Biologji

Përzgjidhni një sit natyror të Trashëgimisë Botërore në rajonin tuaj dhe bëni
një listë të bimëve, pemëve dhe kafshëve, etj. të tij
Krahasojeni listën me bimë, pemë dhe kafshë në lokalitetin tuaj
Ndërmerrni një studim në vend të bimëve, kafshëve dhe veçorive gjeologjike
me nxënësit tuaj

Gjuhë e huaj

Krijoni një lidhje me një shkollë jashtë vendit (mundësisht nëpërmjet
Associated Schools Project Network) dhe shkëmbeni pikëpamjet tuaja
për një çështje mjedisore me interes të përbashkët dhe efektet e saj të
mundshme në konservimin e Trashëgimisë Botërore

Histori

Përzgjidhni një sit natyror dhe kërkojini nxënësve të reflektojnë në lidhje me
formën e tij të tokës në të shkuarën dhe në të tashmen, dhe për kërcënimet
e mundshme në të ardhmen për konservimin e tij

Gjeografi

Përzgjidhni një sit natyror të Trashëgimisë Botërore si për shembull një sit
që përfshin akullnaja (shih Los Glaciares, Argjentinë, Përshkrime të Shkurtra)
dhe diskutoni pasojat e ngrohjes globale
Përzgjidhni një sit gjeologjik ose fosil për studim

Gjuhë

Përzgjidhni një sit të Trashëgimisë Botërore që nxënësit mendojnë së është
ose mund të jetë i kërcënuar nga ndotja dhe përgatisni një fushatë reklamuese
për të shmangur oe eleminuar ndotjen dhe për të marrë ose për të zbatuar
masa për konservimin

Matematikë

Kryeni një studim të specieve (bimë, pemë, zogj, gjitarë, peshq) të kërcënuar
nga pakësimi në numër ose zhdukja në zonën tuaj dhe llogarisni përqindjet

Shkencë

Merrni mostra uji nga liqenet ose lumenjtë lokalë për të kontrolluar për
shenja ndotje
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Kultura e paqes

Trashëgimia
Botërore
dhe kultura e
paqes

© UNESCO / Historic Centre of Warsaw, Poland
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‘Meqenëse luftërat fillojnë në mendjen e
njerëzve, atëherë edhe barrikadat
e paqes duhen ndërtuar po në
mendjen e njerëzve.’

Presidenti Nelson Mandela, tetor 1994
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Objektivat
Njohuritë

Të ndihmojmë nxënësit të zhvillojnë njohuritë dhe të kuptuarit për:
n Sitet e Trashëgimisë Botërore si një dëshmi për paqen, të drejtat e njeriut dhe demokracinë
n mesazhet etike të UNESCO-s dhe të Konventës për Trashëgiminë Botërore
n rëndësinë e mosdiskriminimit racial, tolerancës dhe respektit për të gjithë popujt dhe kulturat e
tyre.

Qëndrimet

Të nxisim nxënësit për të:
n respektuar njerëzit e tjerë dhe kulturat e tyre, dhe motivuar ato për të
kërkuar për zgjidhjen e paqtë të konfliktit në jetën e tyre
n bashkëpunuar në frymën e solidaritetit në mbështetje të konservimit të
Trashëgimisë Botërore.

Aftësitë

Të ndihmojmë nxënësit për të zhvilluar aftësinë e tyre për të:
n punuar së bashku si një grupi (puna në ekip)
n zgjidhur konfliktet në mënyrë paqësore mes tyre dhe për të ndihmuar të tjerët për të
mësuar për zgjidhjen e paqtë të konflikteve
n marrë pjesë në mënyrë demokratike në jetën politike dhe civile
n kontribuar në përpjekjet për konservimin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
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Trashëgimia Botërore
dhe kultura e paqes

Trashëgimia Botërore dhe kultura e paqes
Paqja kërkon marrëdhënie jo të dhunshme jo vetëm midis vendeve, por edhe
midis individëve, midis grupeve sociale, midis një vendi dhe qytetarëve të tij,
dhe midis njerëzve dhe mjedisit të tyre. Të mësuarit rreth siteve kulturore
dhe natyrore të regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore na ndihmon
të kuptojmë aspektet e ndryshme të paqes duke na kujtuar krijimet e
mrekullueshme të natyrës dhe të njerëzimit, shumë nga të cilat pasqyrojnë
aspiratat tona të përjetshme të lirisë, drejtësisë, mirëkuptimit të ndërsjelltë
dhe respektit, dashurisë dhe miqësisë. Këto përbëjnë të drejtat themelore të
njeriut dhe janë përbërësit e domosdoshëm të paqes dhe zhvillimit përsa i
përket çdo individi, çdo shoqërie dhe botës si e tërë.
Paqe
1. (a)

Liria nga, ose ndërprerja e, luftës ose armiqësive; ajo gjendje e një kombi ose
komuniteti në të cilën ai nuk është në luftë me një tjetër.
(b) Një ratifikim ose traktat paqeje midis dy fuqive më parë në luftë me njëra tjetrën.
2. Liria nga rebelimi dhe trazirat civile, rendi publik dhe siguria.
3. Liria nga shqetësimi ose turbullimi.
Fjalori më i Shkurtër i Oksfordit

Konventa në Lidhje me Mbrojtjen e Trashëgimisë Botërore Kulturore dhe
Natyrore dhe Fondi i Trashëgimisë Botërore mbështetet në veprimin kolektiv
ndërkombëtar për të mbrojtur vendet më të rëndësishme të botës.
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Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Padituria për zakonet dhe jetën e njëri tjetrit ka qenë një shkak i përbashkët,
gjatë gjithë historisë së njerëzimit, i atij dyshimi dhe mosbesimi midis popujve të
botës nëpërmjet të cilës shumë shpesh ndryshimet e tyre kanë çuar në luftëra;
Që lufta e madhe dhe e tmerrshme që tani ka përfunduar ishte një luftë që u bë e
mundur nga mohimi i parimeve demokratike të dinjitetit, barazisë dhe respektit
reciprok të njerëzve, dhe nga përhapja, në vend të tyre, nëpërmjet injorancës dhe
paragjykimit, e doktrinës së pabarazisë midis njerëzve dhe racave;
...
Që përhapja e gjerë e kulturës, dhe edukimi i njerëzimit për drejtësi dhe liri dhe paqe
janë të domosdoshme për dinjitetin e njeriut dhe përbëjnë një detyrë të shenjtë që
duhet përmbushur nga të gjitha kombet në frymën e ndihmës dhe shqetësimit reciprok;
... dhe paqja duhet si pasojë të themelohet, nëse nuk dëshiron të dështojë, në
solidaritetin intelektual dhe moral të njerëzimit.
Parathënia e Kushtetutës së UNESCO-s
Lëvizja e kulturës së paqes, si një lum i madh, ushqehet nga rrëke të ndryshme –
nga çdo traditë, kulturë, gjuhë, fe dhe perspektivë politike. Qëllimi i saj është një
botë në të cilën kjo pasuri e kulturës jeton së bashku në një atmosferë të shënuar
nga mirëkuptimi ndërkulturor, toleranca dhe solidariteti.
Rene C. Romero, Koordinator Kombëtar i ASPnet, Komisioni Kombëtar
i UNESCO-s për Filipinet

Aktivitet për Nxënësit 37

PËRKUFIZIMI I FJALËS PAQE
DHE TRASHËGIMI BOTËRORE

Objektivi: të kuptojmë më mirë marrëdhënien midis paqes
dhe Trashëgimisë

Diskutim

Aktivitet në
klasë

1 orë
mësimore

Histori,
Edukim
qytetar,
Gjuhë

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore, Harta
e Trashëgimisë
Botërore,
Përshkrime të
Shkurtra

Fjalor

ü Shkruani fjalën ‘paqe’ në dërrasë (ose thjesht thuajeni fjalën) dhe kërkojini

nxënësve të listojnë sa më shumë terma që i shoqërojnë me fjalën paqe.
Ftojeni secilin nxënës që të lëxojë listën e tij/të saj me zë të lartë. Ndërkohë
që lexohen me zë të lartë, shënoni çdo term të ri në dërrasë dhe vërini një
shenjë termave që përsëriten. Në fund ju do të jeni në gjendje të identifikoni
se cilat terma shoqërohen më shpesh me fjalën paqe.

ü

Përëriteni të njëjtin ushtrim me termin ‘Trashëgimi Botërore’ duke ju
kërkuar së pari nxënësve që të shohin Hartën e Trashëgimisë Botërore dhe të
zgjedhin sitet që kanë në emrat e tyre fjalë që shoqërohen me termat paqe,
harmoni, qetësi; ose me termat mbrojtje dhe luftë (p.sh. memoriali i paqes,
fortesë, fortifikime, mure). Pastaj kërkojini atyre që të zgjedhin njërin (ose disa)
nga sitet që lidhen me paqen të përshkruara në këtë seksion, dhe të gjejnë
çfarëdo informacioni shtesë në lidhje me sitin (në enciklopedinë e bibliotekës
së shkollës, për shembull, ose në Internet) dhe rolin e tij lidhur me historinë e
paqes.
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Sitet që simbolizojnë paqen
Shumë site të Trashëgimisë Botërore pasqyrojnë vlerat themelore të paqes
dhe të drejtave të njeriut, dhe konservimi i tyre shpesh është garantuar nga
bashkëpunimi ndërkombëtar. Disa nga ato mishërojnë mesazhe veçanërisht
të forta në këtë kuptim. Parku Ndërkombëtar i Paqes Waterton Glacier, që
ndodhet në kufirin midis Kanadasë dhe
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e
ka fjalën paqe të shprehur qartë në emrin
e tij. I regjistruar në Listën e Trashëgimisë
Botërore në vitin 1995, ky sit rrethon
Parkun Kombëtar të Waterton Lakes
në Alberta (Kanada) dhe Parkun
Kombëtar Glacier në Montana (SHBA).
Së bashku ato formojnë Parkun e parë
Ndërkombëtar të Paqes i cili ofron një
peisazh të jashtëzakonshëm, dhe është
tejet i pasur me specie bimore dhe gjitare
si edhe me veçori alpine dhe akullnajore.

Parku Ndërkombëtar
i Paqes Waterton
Glacier, Kanada dhe
Shtetet e Bashkuara
të Amerikës.
© UNESCO

Memoriali i Hiroshimës për Paqen (Genbaku Dome), i regjistruar në Listën e
Trashëgimisë Botërore në vitin 1996 është, nga ana tjetër, një simbol i ngurtë
dhe i fuqishëm i arritjes së paqes në botë për më shumë se gjysëm shekulli
pas forcës më shkatërruese të krijuar ndonjëherë nga njerëzimi.
Rëndësia themelore e Kubesë (Dome) qëndron në atë që përfaqëson: mbetjet e
saj të heshtura simbolizojnë nga njëra anë kulmin e shkatërrimit njerëzor, por nga
ana tjetër ato komunikojnë një mesazh shprese për një vazhdimësi në përjetësinë
e paqes në mbarë botën të sinjalizuar nga shpërthimet e bombës atomike në gusht
të vitit 1945. Kur shpërtheu bomba e parë atomike mbi Hiroshimë me datë 6 gusht
1945, duke shkaktuar vdekjen e 140,000 personave, kjo ndërtesë ishte e vetmja që
mbeti më këmbë pranë hipoqendrës së shpërthimit të bombës, megjithëse në formë
skeletore. Ajo u ruajt në atë gjendje kur filloi rindërtimi i qytetit, dhe u bë e njohur
si Genbaku Dome (Kubeja e Bombës Atomike). Në vitin 1966 Këshilli i Qytetit në
Hiroshimë miratoi një rezolutë sipas të cilës Kubeja duhet të ruhet në përjetësi. Parku
Memorial i Paqes, në të cilin Kubeja përbën pikën kryesore të referimit, u krijua në
periudhën 1950 deri në 1964. Që nga viti 1952 Parku ka qenë vendi ku është zhvilluar
Ceremonia e Memorialit të Paqes në Hiroshimë, e organizuar çdo vit me datë 6 gusht.
Këshilli Ndërkombëtar për Monumentet dhe Sitet (ICOMOS)
Memoriali i Paqes në
Hiroshimë (Genbaku Dome),
Japoni: një simbol i fuqishëm
në favor të paqes.
© UNESCO
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Lufta që pasoindarjen e ish-Jugosllavisë nxorri në pah Qytetin e Vjetër të
Dubrovnikut në Kroaci si një simbol të lirisë dhe paqes. Ky qytet i vjetër
madhështor në bregun dalmat i njohur si ‘Perla e Adriatikut’ e ka fjalën
Libertas (liri) të shkruar në flamurin e tij prej shumë shekujsh. Në shekullin
e trembëdhjetë, qyteti u bë një fuqi e rëndësishme detare në Mesdhe, me
një flotë të fuqishme detare dhe një rrjet me konsullata dhe stacione tregtare
në mbarë Europën. Megjithëse i dëmtuar rëndë nga një tërmet në vitin
1667, Dubrovniku arriti të ruajë kishat, manastiret, pallatet dhe shatërvanët
e bukur gotikë, rilindas dhe barokë, si edhe murin mbresëlënës prej guri i
cili rrethon pothuajse të gjithë qytetin e vjetër. Ky mur, i cili e ka mbrojtur
qytetin prej sulmeve nga deti ndër shekuj, nuk mundi ta mbronte qytetin nga
bombardimet moderne që pësoi disa vite më parë. I regjistruar në vitin 1991
në Listën e UNESCO-s së Trashëgimisë Botërore në Rrezik, Dubrovniku
arriti të restaurojë, me ndihmën e UNESCO-s, ndërtesat që ishin dëmtuar,
dhe është kthyer kështu në një simbol të solidaritetit ndërkombëtar si edhe
një simbol i vazhdueshëm i lirisë dhe paqes.

Qyteti i Vjetër i
Dubrovnikut, Kroaci
© UNESCO/IUCN/ J.
Thorsell
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Shkatërrimi i Dubrovnikut në
vitin 1991.
© UNESCO/D. Lefèvre

Aktivitet për Nxënësit 38

TRASHËGIMIA BOTËRORE DHE PAQJA NË
RAJONIN TUAJ

Objektivi: të reflektojmë për sitet e trashëgimisë që
simbolizojnë paqen

Hulumtim

Aktivitet në
klasë dhe
jshtëshkollor

1 orë
mësimore

Histori,
Gjeografi,
Art

Harta e
TB,
Përshkrime
të Shkurtra

Libra të
historisë
kombëtare

ü Kërkojini nxënësve të identifikojnë site kulturore ose natyrore (mundësisht

site të Trashëgimisë Botërore) ku janë nënshkruar traktate për paqen ose
të cilat kanë vlerë simbolike në lidhje me ngjarje historike (p.sh. beteja të
mëdha, deklarata të rëndësishme).

ü Kërkojini atyre të sjellin në klasë çfarëdo lloj materiali që mund të gjejnë

për këto site, dhe më pas ftojini të shprehin, në mënyrë krijuese (shkrim,
vizatim ose pikturë) atë që mendojnë se përbën mesazhin e ndonjërit nga
këto site.

Mbrojtja e Trashgimisë Botërore gjatë luftës
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Trashëgimia
Botërore dhe
identiteti

Në çdo luftë të madhe ka gjasa që si sitet kulturore ashtu edhe ato natyrore të
preken. Ndonjëherë site të veçanta kulturore sulmohen me paramendim me
qëllim që të shkatërrojnë simbolet e dashura të identitetit të një populli. Edhe
sitet natyrore (veçanërisht fauna dhe flora e tyre) mund të kërcënohen në shumë
mënyra – nga bombardimi, automjetet ushtarake që kalojnë përmes parqeve
të mbrojtura natyrore, nga zjarri, gjuetia e paligjshme dhe zhvendosja masive e
njerëzve. Edhe sitet kulturore dhe natyrore të cilat janë burime të rëndësishme
të të ardhurave nga turizmi po kthehen gjithnjë e më shumë në shënjestra të
shkatërrimit të qëllimshëm në kohë lufte.

Trashëgimia
Botërore dhe
turizmi

Në mes të vuajtjeve të shkaktuara nga lufta, mbrojtja e siteve kulturore dhe natyrore
mund të duket si një luks i papërballueshëm. Ndërkohë që me shikim të parë mund
të duket i tillë, përvoja ka treguar që shpëtimi i trashëgimisë tonë kulturore dhe
natyrore është me rëndësi jetike, veçanërisht kur sitet që sulmohen janë, ose
përfshijnë biblioteka kombëtare, kisha, muzeume, universitete dhe ura shekullore.

Trashëgimia
Botërore dhe
identiteti

Një nga shembujt më ndjellës është rindërtimi në Poloni i Qendrës Historike të
shekullit të tetëmbëdhjetë në Varshavë, e regjistruar në Listën e Trashëgimisë
Botërore në vitin 1980. Në gusht të vitit 1944, gjatë Luftës së Dytë Botëore, më
shumë se 85 për qind e qendrës së qytetit u shkatërrua nga trupat okupatore
naziste. Pas luftës, një fushatë pesëvjeçare për rindërtimin e saj e organizuar nga
qytetarët e saj çoi në riprodhimin e përpiktë të kishave, pallateve dhe tregut.
Ajo është një shembull i jashtëzakonshëm i një rindërtimi total të një hapësire
të historisë nga shekulli i trembëdhjetë në shekullin e njëzet, dhe një shprehje e
krenarisë dhe identitetit.

Apeli i të Rinjve në Dubrovnik bën thirrje për:
Më shumë përpjekje dhe veprim për zgjidhjen e
problemeve në mënyrë paqësore, pasi luftërat
shkatërrojnë trashëgiminë tonë.
Aktivitet për Nxënësit 39

RESTAURIMI I TRASHËGIMISË SË DËMTUAR

Objektivi: të mësojmë për restaurimin
e Trashëgimisë Botërore

Hulumtim

Aktivitet
në klasë

Aktivitet
jashtëshkollor

1 ose 2 orë
mësimore

Histori

Libra për
historinë
lokale,
Letërsinë
intervista
personale

ü Kërkojini nxënësve të intervistojnë gjyshërit, të afërmit e tyre ose persona
të moshuar në lagjen e tyre për pikat e mëposhtme:

• Duke supozuar që ata kanë përjetuar ose janë të mirëinformuar në
lidhje me një luftë ose konflikt të armatosur në jetën e tyre, a ju
kujtohen se cilat institucione të rëndësishme kulturore, ndërtesa apo
site natyrore u dëmtuan rëndë ose u shkatërruan në vendin e tyre?
• A janë restauruar? Çfarë mendojnë për restaurimin?
• A përfshin restaurimi ndonjë sit të Trashëgimisë Botërore?
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ü Kërkojini nxënësve të bëjnë një përmbledhje të intervistave të tyre dhe t’i
përdorin si bazë për diskutim në klasë.

Konventa e Hagës mbron trashëgiminë kulturore
Pas përjetimit të shkatërrimit masiv të trashëgimisë tonë kulturore gjatë
Luftës së Dytë Botërore, në vitin 1954 komuniteti ndërkombëtar miratoi në
Hagë (Hollandë), Konventën për Mbrojtjen e Pasurisë Kulturore në Rast Konflikti
të Armatosur. Konventa e Hagës përmban dispozita për mbrojtjen e pasurisë
së tundshme dhe të patundshme me rëndësi të madhe për trashëgiminë
kulturore të popujve, pavarësisht nga origjina ose pronësia, dhe e bën
respektimin e një pasurie të tillë të detyrueshme.

Konventa e
Trashëgimisë
Botërore

Parathënie e Konventës së Hagës së vitit 1954
Palët e Larta Kontraktuese,
Duke e pranuar që pasuria kulturore ka pësuar dëme të rënda gjatë konflikteve
të armatosura të kohëve të fundit dhe që, për shkak të zhvillimeve në teknikën e
luftimit, ajo është në rrezik në rritje për shkatërrim;
Duke qenë të bindur që dëmi ndaj pasurisë kulturore që i përket cilitdo popull do
të thotë dëm ndaj trashëgimisë kulturore të të gjithë njerëzimit, meqenëse çdo
popull jep kontributin e tij për kulturën e botës;
Duke patur parasysh që mbrojtja e trashëgimisë kulturore është me rëndësi të
madhe për të gjithë popujt e botës dhe që është e rëndësishme që kjo trashëgimi
duhet të marrë mbrojtje ndërkombëtare;
Duke qenë të mendimit që një mbrojtje e tillë nuk mund të jetë efektive nëse nuk
merren masa kombëtare dhe ndërkombëtare për ta organizuar atë në kohë paqeje;
Duke qenë të vendosur për të ndërmarrë të gjithë hapat e mundshëm për të
mbrojtur pasurinë kulturore;
Kemi rënë dakort për . . .

156

Duke u bërë palë në Konventën e Hagës, një vend angazhohet për të marrë
të gjitha masat mbrojtëse të nevojshme për të mbrojtur një pasuri të tillë në
territorin e tij. Me pak fjalë, kjo do të thotë që ai do të marrë përsipër të:
• pakësojë pasojat për trashëgiminë kulturore nga një konflikt i
armatosur dhe të marrë masat parandaluese për një mbrojtje të
tillë, jo vetëm në kohë armiqësish por edhe në kohë paqeje;
• ngrejë mekanizmat për mbrojtje; të shënojë ndërtesa dhe
monumente të caktuara të rëndësishme me simbole të veçanta
mbrojtëse të cilat i përcaktojnë ato si vende që duhen mbrojtur;
• krijojnë njësi të veçanta brenda forcave ushtarake përgjegjëse që
do të jenë të ngarkuara për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Konventa e Hagës deri më sot është zbatuar gjatë konfliktit të Lindjes
së Mesme në vitin 1967 dhe, kohët e fundit, në luftërat që rrënuan sitet
kulturore në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kamboxhia, Kroaci (sidomos Qyteti i
Vjetër i Dubrovnikut) dhe Irak.

Aktivitet për Nxënësit 40

MBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE DHE
NATYRORE NË KOHË LUFTE

Objektivi: të mësojmë për Konventën e Hagës dhe
nevojën për të mbrojtur mjedisin natyror gjatë luftës

Hulumtim

Aktivitet
në klasë

1 orë
mësimore

Histori,
Edukim
qytetar

Konventa e
Hagës 1954

ü Diskutoni parathënien e Konventës së Hagës të vitit 1954 me nxënësit

tuaj dhe përpiquni të gjeni një kopje të Konventës së plotë nga Komisioni juaj
Kombëtar për UNESCO-n ose nga UNESCO. Diskutoni me nxënësit tuaj:
• Kontekstin historik (pas Luftës së Dytë Botërore) në të cilin u
hartua Konventa e Hagës.
• Objektivat e Konventës së Hagës, ose të mbrojtjes së trashëgimisë
në përgjithësi, në kohë lufte.
• Në ç’mënyrë janë Konventa Hagës dhe Konventa e Trashëgimisë
Botërore të ndryshme, dhe në ç’mënyrë plotësojnë njëra-tjetrën?
• Shembuj të luftës ose konfliktit të armatosur gjatë kohëve të
fundit në të cilat është zbatuar Konventa e Hagës.
• Si e dëmtojnë luftërat mjedisin natyror?

Adresat e
Kontaktit
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ü D iskutoni sesi e dëmtojnë luftërat mjedisin tonë natyror.
Mbrojtja e trashëgimisë në kohë lufte
Shkatërrimi i disa nga ekosistemet më të rëndësishme në Tokë për shkak të
luftërave të kohëve të fundit ka treguar se sa e vështirë është të
mbrosh trashëgiminë natyrore në rrethana të tilla (p.sh.
kalimi i automjeteve të luftës, spastrimi i qëllimshëm i
tokës nga zjarri, trysnia e zhvendosjes së një numri të
madh njerëzish). Kjo ilustrohet nga shembulli i sitit të
Trashëgimisë Botërore Kahuzi-Biega, në ish Zaire, tani
Republika Demokratike e Kongos. Si pasojë e luftës së
1996 në Ruandë, në kufirin e Parkut u ngrit një kamp
refugjatësh për 50,000 persona, në një kohë kur
Parku është shtëpia e gorillave të malit të rralla dhe të
rrezikuara (pothuajse të zhdukura) të cilat u studiuan
nga shkencëtarët George Schaller, Profesori i ndjerë
Grzzimek dhe Diane Fossey. Në sajë të përpjekjeve të
UNESCO-s, Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara
për Refugjatët, autoritetet kombëtare dhe agjencia e ndihmës
gjermane GTZ, dhe me ndihmën financiare nga Fondi i Trashëgimisë Botërore,
ky kamp refugjatësh u zhvendos në një vend më të përshtatshëm.

Gorilla e kërcënuar e
malit, Bwindi Parku i
Papërshkueshëm,
Ugandë. UNESCO

Trashëgimia Botërore dhe të drejtat e njeriut
Përpjekja e njerëzimit për njohjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut
shpesh ka shoqëruar veprimin për paqe, liri dhe zhvillim. Gjithashtu, ajo
është shoqëruar, që nga historia e hershme, me parimet e demokracisë dhe
pjesëmarrjen e njerëzve në qeverisje.
Shumë nga sitet e Trashëgimisë Botërore i personifikojnë këto ideale,
megjithëse ato mund t’i shprehin në mënyra të ndryshme, dhe disa herë jo
lehtësisht të perceptueshme. Kjo pikë ilustrohet nga shembujt e mëposhtëm.
Ishulli Gorée në brigjet e Senegalit, me pamje nga kryeqyteti Dakar, ishte nga
shekulli i pesëmbëdhjetë deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë qendra më e
madhe e tregtisë së skllevërve në bregun afrikan. E sunduar, në vazhdimësi
nga fuqitë portugeze, hollandeze, angleze dhe franceze, arkitektura e tij
karakterizohet nga kontrastimi midis lagjeve të zymta të skllevërve dhe
shtëpive elegante të tregtarëve të skllevërve. Sot ai vazhdon të shërbejë si
një kujtesë e shfrytëzimit njerëzor dhe si një faltore për pajtim.
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Një kujtim tjetër prekës i mosrespektimit të pamëshirshëm të të drejtave të
njeriut, dhe i vuajtjeve të papërshkrueshme të shkaktuara për miliona njerëz
të pafajshëm si pasojë, është Kampi i Përqëndrimit Auschwitz në Poloni, i
regjistruar në Listën e Trashëgimisë Botërore në vitin 1979. Muret e tij të
fortifikuara, teli me gjemba, platformat, kazermat, trekëmbëshat dhe, mbi
të gjitha, dhomat e gazit dhe furrat e djegies janë dëshmi e kushteve në të
cilat, gjatë Luftës së Dytë Botërore, në këë sit Nazistët vranë 1.5 milion
njerëz, duke përfshirë fëmijë dhe të moshuar, nga njëzet e katër kombësi
por kryesisht me origjinë çifute. Siti përfaqëson një periudhë në historinë e
njerëzimit e cila duhet të kujtohet me qëllim shmagien e mizorive të tjera në
të ardhmen. Ai flet për pasojat e tmerrshme që rrjedhin nga paragjykimi
Sot në këtë sit, vizitorët mund të përjetojnë Muzeun Kombetar të Auschwitzit,
që përbëhet nga qelitë e burgut, dhomat e gazit dhe furrat e djegies. Muzeumi
shërben si një insitut historik dhe studimor me arkiva unike. Ai kontribuon
ndjeshëm në luftën
e vazhdueshme për
paqen dhe sigurinë në
mbarë botën pasi çdo
vit Auschwitzi vizitohet
nga mijëra njerëz, duke
përfshirë klasa të tëra
nga shkollat, nga pjesë
të ndryshme të botës.

Kampi i Përqëndrimit në
Auschwitz, Poloni.
© UNESCO / A.Husarska

Aktivitet për Nxënësit 41

PARAGJYKIMI – KËRCËNIM PËR PAQEN

Objektivi: të eleminojmë intolerancën dhe të promovojmë
të nxënit ndërkulturor dhe respektin për mjedisin global

Diskutim

Aktivitet në
klasë

Aktivitet
jashtëshkollor

Disa orë
mësimore

Histori, Edukim
qytetar,
Gjuhë,
Letërsi

Librat e
historisë,
Enciklopedi

ü Kërkojini nxënësve të shprehin ndjesitë e tyre për eventet e mëdha historike

(p.sh. Lufta e Parë dhe e Dytë Botërore, skllavëria) të cilat gjeneruan paragjykim,
intolerancë dhe diskriminim, dhe për nevojën për të siguruar një të ardhme të
paqtë, duke shkruar ese, poezi, duke bërë vizatime, afishe, duke kompozuar
këngë ose pjesë të tjera muzikore

ü Kërkojini atyre të lidhin shprehjet e tyre më lart me atë që kanë mësuar deri

më sot për Trashëgiminë Botërore: a ndihmon njohja e kulturave dhe mënyrave
të tjera të jetesës, të nxënit për sitet e Trashëgimisë Botërore për të kuptuar,
vlerësuar dhe respektuar sinqerisht popujt e tjerë dhe mjedisin global?
Liria si një vlerë thelbësore është mesazhi kryesor i disa siteve të Trashëgimisë
Botërore, duke përfshirë, për shembull, Statujën e Lirisë dhe Hollin e
Pavarësisë, të dyja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Statuja
e Lirisë, e regjistruar në Listën e Trashëgimisë Botërore
në vitin 1984, qëndron në hyrje të Portit të Nju
Jorkut dhe ka mirëpritur miliona emigrantë që nga
dita e inaugurimit në vitin 1886. Ky monument,
46 metra i lartë, u krijua në Paris nga skulptori
francez Frédéric-Auguste Bartholdi, i cili u
ndihmua në punën me pjesët metalike nga
Gustave Eiffel (krijuesi i Kullës së Eifelit
në Paris, Francë). Një simbol i lirisë, ajo
përfaqëson një nga arritjet më të mëdha
teknike të shekullit të nëntëmbëdhjetë.
Fakti që statuja, fondet e të cilës u mblodhën
nëpërmjet kuotave ndërkombëtare, u krijua në
Europë, nga një skulptor francez, e forcon vlerën
simbolike të këtij siti të Trashëgimisë Botërore si
një shprehje e shkëmbimit paqësor ndërkulturor.
Independence Hall, që ndodhet në zemër të qytetit të Filadelfias,
Pensilvani, është vendi në të cilin u nëshkruan Deklarata e Pavarësisë dhe
Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përkatësisht në vitet 1776
dhe 1787. Që atëherë, parimet universale të demokracisë të përcaktuara
në këto dy dokumente me rëndësi themelore për historinë amerikane dhe
atë botërore i kanë frymëzuar ligjvënësit në shumë pjesë të botës. Ky sit u
regjistrua në Listën e Trashëgimisë Botërore në vitin 1979.
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Independence Hall,
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës
© UNESCO

Aktivitet për Nxënësit 42

KRIJONI NJË FJALËKRYQ PËR
TRASHËGIMINË DHE PAQEN

Objektivi: të përforcojmë në mendjet e nxënësve lidhjet
jetike midis konservimit të Trashëgimisë Botërore dhe paqes

Ushtrim

1 ose 2 orë
mësimore

Edukatë
qytetare

Harta e
Trashëgimisë
Botërore

Fleta e aktiviteteve të
nxënësve, krijoni një
fjalëkryq për Trashëgiminë
Botërore dhe paqen, fjalor,
enciklopedi

üKërkojini nxënësve të bëjnë dy lista, një për sitet e Trashëgimisë Botërore

dhe tjetrën me koncepte ose fjalë që lidhen me paqen (p.sh. sinonimet e fjalës
paqe: armëpushim; harmoni, marrëveshje, miqësi; qetësi; fjalë të ngjashme:
mos-sulmim, jo-dhunë; dhe e kundërta e fjalës paqe: luftë, agresion, konflikt
i armatosur, armiqësi, përleshje, luftim).

üMë pas kërkojini atyre të krijojnë fjalëkryqin e tyre duke përdorur emrat e

siteve të Trashëgimisë Botërore dhe fjalët nga lista e tyre. Përdorni fjalëkryqin
në Fletën e Aktiviteteve për Nxënësit si shembull.
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Fleta e Aktiviteteve për Nxënësit
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Krijoni një fjalëkryq për Trashëgiminë Botërore dhe paqen

Në të gjithë kurrikulën:
Trashëgimia Botërore
dhe kultura e paqes
Art

Përzgjidhni një sit të Trashëgimisë Botërore që lidhet me paqen ose estetikën
Bëni afishe me një mesazh të veçantë që promovojnë si paqen ashtu edhe
konservimin e Trashëgimisë Botërore

Gjuhë të huaja

Përktheni fjalët për paqen dhe trashëgiminë në gjuhë të tjera të njohura nga
nxënësit dhe bëni një listë me to (p.sh. paix dhe patrimoine në gjuhën frënge,
paz dhe patrimonio në gjuhën spanjolle)
Hulumtoni më tej, gjatë studimeve të gjuhës së huaj, sitet e Trashëgimisë
Botërore që lidhen me paqen

Gjeografi
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Lexoni gazetën/gazetat ditore dhe shkëputini artikujt për konfliktet ose
tensionet që zhvillohen në pjesë të ndryshme të botës dhe për kërcënimet e
tyre të mundshme ndaj Trashëgimisë Botërore
Mblidhini dhe prezantojini artikujt e prerë pas një muaji sipas rajoneve
gjeografike (p.sh. Afrika, Shtetet Arabe, Azia dhe Paqësori, Europa, Amerika
Veriore, Amerika Latine dhe Karaibet)
Identifikoni ndonjë sit të Trashëgimisë Botërore pranë zonave të konfliktit ose
tensionit dhe diskutoni nëse ato rrezikojnë të dëmtohen ose të shkatërrohen

Histori

Identifikoni një sit që lidhet me ose që simbolizon paqen (në vendin tuaj ose
diku tjetër në botë) i cili nuk është (ende) në Listën e Trashëgimisë Botërore
Diskutoni rëndësinë e tij historike dhe pozicionojeni sitin përsa përket së
tashmes dhe të ardhmes së tij

Gjuhë

Bëni një list të sinonimeve të fjalës ‘paqe’; pastaj përzgjidhni një sinonim dhe
shkruani një paragraf për të që lidhet me Trashëgiminë Botërore

Matematikë

Përzgjidhni një sit të Trashëgimisë Botërore, si për shembull Ishullin e Gorée,
Senegal, dhe hulumtoni, për shembull, numrin e skllevërve që e lanë Ishullin
me anije që u nisën drejt Amerikës; prezantoni të dhënat në tabela sipas
dhjetëvjeçarëve ose shekujve dhe diskutoni rezultatet

UNESCO/ V. Couteron/B. Galy/B. Petit - IUCN/Thorsell; Patrimoine 2001/Christophe Lepetit

Materialet

Materiale
burimore

163

‘Ne kemi nevojë për materiale interesante
dhe relevante edukative për të na ndihmuar
që të kuptojmë rëndësinë e Trashëgimisë
Botërore. Të rinjtë duhet të marrin pjesë në
përgatitjen e saj.’

Zotimi Ynë, Forumi i parë Rinor
Ndërkombëtar për Trashëgiminë Botërore,
Bergen, Norvegji

Materialet burimore

Faqe
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Konventa e Trashëgimisë Botërore
Përshkrime të Shkurtra të siteve të Trashëgimisë Botërore
26 fotografi të plastifikuara të siteve të Trashgimisë Botërore
Harta e Trashëgimisë Botërore
Poster/Afishe
Stikera
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Fjalor
The Associated Schools Project Network
(ASPnet)

u lançua nga UNESCO në vitin 1953 me qëllim mobilizimin e shkollave në të
gjithë botën për të forcuar rolin e arsimit në promovimin e kulturës së paqes,
tolerancës dhe mirëkuptimit ndërkombëtar. Gjatë pesë dhjetëvjeçarëve të
fundit, më shumë se 7,000 shkolla në mbarë botën i janë bashkuar Rrjetit ASP
(ASPnet) për të zhvilluar qasje dhe materiale të reja edukative për të arritur
objektivin e mësipërm.

Biodiversitet, ose diversitet biologjik

referohet shumëllojshëmrisë së të gjitha formave të jetës, dhe përfshin
bimët, kafshët dhe mikro-organizmat e ndryshëm të Tokës, genet e tyre dhe
ekosistemet pjesë e të cilit janë ato.

Konservim/ruajtje

i referohet procesit të kujdesjes për një sit në mënyrë që të ruajë vlerat e tij
të veçanta. Konservimi mund të përfshijë mirëmbajtjen, ruajtjen, restaurimin
dhe rindërtimin.
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Kritere (shumës), kriter (njëjës)

përdoren për të përzgjedhur sitet me vlerë të jashtëzakonshme universale për
përfshirje në Listën e Trashëgimisë Botërore.

Kultura e paqes

Trashëgimia kulturore

është përkufizuar në Konventën e Trashëgimisë Botërore si monumentet,
grupet e ndërtesave dhe sitet.

Peisazhet kulturore

tregojnë ndërveprimet midis njerëzve dhe mjedisit natyror.

Konferenca e Përgjithshme e UNESCO-s

Të gjitha Shtetet Anëtare të UNESCO-s takohen një herë në dy vjet për të
miratuar programin dhe buxhetin e organizatës.

Fjalor

është një koncept transdisiplinor që sjell së bashku aktivitetet që kryen
UNESCO për të promovuar ndjekjen e vlerave që janë në zemrën e paqes së
shpirtit.

ICCROM

është Qendra Ndërkombëtare për Studimin e Prezervimit dhe Restaurimit
të Pasurisë Kulturore. ICCROM ofron këshilla të ekspertëve për mënyrën e
ruajtjes së siteve të trashëgimisë kulturore dhe organizon kurse trajnimi për
teknikat e restaurimit.

ICOM

është Këshilli Ndërkombëtar i Muzeumeve. ICOM promovon dhe zhvillon
muzeumet dhe profesionin që lidhet me të në të gjithë botën.

ICOMOS

është Këshilli Ndërkombëtar për Monumentet dhe Sitet. ICOMOS ofron
vlerësime teknike të siteve kulturore dhe të peisazheve kulturore të
nominuara për përfshirje në Listën e Trashëgimisë Botërore.

IUCN

është Unioni Botëror për Konservimin. IUCN këshillon Komitetin e
Trashëgimisë Botërore për përzgjedhjen e siteve natyrore për përfshirje në
Listën e Trashëgimisë Botërore.

Lista e Trashëgimisë Botërore në Rrezik

përfshin ato site të Trashëgimisë Botërore për të cilat Komiteti i Trashëgimisë
Botërore ka vendosur që janë të kërcënuara aq seriozisht sa kanë nevojë për
përpjekje kolektive të komunitetit ndërkombëtar të konservimit për ruajtjen
e tyre.
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Shtet Anëtar

Vendet që janë anëtare të UNESCO-s njihen si Shtete Anëtare.

Trashëgimia natyrore

është përkufizuar në Konventën e Trashëgimisë Botërore si veçoritë natyrore,
formacionet gjeologjike dhe fiziografike dhe sitet natyrore.

Nominimi

Procesi me anë të të cilit një Shtet Palë i Konventës kërkon të ketë një sit të
përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore. Për këtë arsye duhet plotësuar
një formular i veçantë nominimi dhe t’i dërgohet Qendrës së UNESCO-s për
Trashëgiminë Botërore.

Vlerë e jashtëzakonshme universale

Të thuash që një sit ka vlerë të jashtëzakonshme universale do të thotë
që zhdukja e tij do të ishte një humbje e pazëvendësueshme për të gjithë
popujt e botës. Vlera e jashtëzakonshme universale mund të përkufizohet
më thjeshtë si vlera e Trashëgimisë Botërore.

Patrimonito

është një personazh që simbolizon një të ri që mbron trashëgiminë. Ai u
krijua nga pjesëmarrësit e Forumit të Parë Rinor të Trashëgimisë Botërore në
Bergen, Norvegji, në vitin 1995.

Shtet Palë (njëjës), Shtete Palë (shumës)

janë vendet që kanë aderuar në Konventën e Trashëgimisë Botërore. Në këtë
mënyrë ato bien dakort të identifikojnë dhe nominojnë sitet në territorin
e tyre kombëtar për t’u gjykuar për regjistrim në Listën e Trashëgimisë
Botërore. Kur një Shtet Palë nominon një sit, ai jep detaje për mënyrën sesi
mbrohet siti dhe paraqet një plan menaxhimi për mirëmbajtjen e tij. Gjithashtu
Shtetet Palë pritet që të mbrojnë vlerat e Trashëgimisë Botërore të siteve
të regjistruara dhe inkurajohen që të raportojnë tek UNESCO në mënyrë
periodike në lidhje me gjendjen e tyre. Të gjitha Shtetet Palë takohen një
herë në dy vjet gjatë sesionit të zakonshëm të Konferencës së përgjithshme
të UNESCO-s në Asamblenë e Përgjithshme të Shteteve Palë. Në Asamblenë
e Përgjithshme Shtetet Palë zgjedhin Komitetin e Trashëgimisë Botërore,
shqyrtojnë deklaratën e llogarive të Fondit të Trashëgimisë Botërore dhe
vendosin për çështjet kryesore politike..

Lista provizore

Secilit vend që është Shtet Palë i Konventës i kërkohet të hartojë një listë
provizore, duke emërtuar sitet kulturore dhe natyrore që ai synon t’i
nominojë për përfshirje në Listën e Trashëgimisë Botërore gjatë pesë deri
dhjetë viteve të ardhshme.

Kombet e Bashkuara (KB)

është një organizatë ndrkombëtare që përmban 189 (në vitin 2001) Shtete
Anëtare. Ajo u themelua pas Luftës së Dytë Botërore për të ruajtur paqen
dhe sigurinë ndrkombëtare, për të zhvilluar marrëdhënie miqësore midis
kombeve dhe për të promovuar progresin social, standardet më të mira të
jetesës dhe të drejtat e njeriut.

UNESCO (Organizata Edukative, Shkencore dhe
Kulturore e Kombeve të Bashkuara)

është një agjenci e specializuar e Kombeve të Bashkura me 195 Shtete
Anëtare në vitin 2015. Objektivi i UNESCO-s është të ndërtojë mbrojtëset e
paqes në mendjet e burrave dhe grave nëpërmjet bashkëpunimit intelektual
ndërkombëtar.

Qendra e UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore

është përgjegjëse për zbatimin e vendimeve të Komitetit të Trashëgimisë
Botërore. Projekti i UNESCO-s për Edukimin e të Rinjve për Trashëgiminë
Botërore është një projekt ndër-rajonal i koordinuar bashkarisht nga Qendra
e UNESCO-s për Trashgiminë Botërore dhe Njësia e Koordimit të Sektorit
të Edukimit ASPnet duke patur si qëllim kryesor futjen e edukimit për
Trashëgiminë Botërore në kurrikulat e shkollave në të gjitha rajonet e botës
për të siguruar të kuptuarit më të madh të vlerave të siteve të Trashëgimisë
Botërore dhe të konservimit të tyre.

Trashëgimia Botërore

Trashëgimia kulturore dhe natyrore me ‘vlerë të jashtëzakonshme universale’
e regjistruar në Listën e UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore.

Byroja e Trashëgimisë Botërore

Shtatë anëtarë të Komitetit të Trashëgimisë Botërore përbëjnë Byronë e cila
mblidhet dy herë në vit për të përgatitur punën e Komitetit.
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Komiteti i Trashëgimisë Botërore

Komiteti ndërqeveritar për Trashëgiminë Botërore i përbërë nga 21 anëtarë
është përgjegjës për zbatimin e Konventës së Trashëgimisë Botërore.

Konventa e Trashëgimisë Botërore

Konventa për Mbrojtjen e Trashëgimisë Botërore Kulturore dhe Natyrore
u miratua nga sesioni i gjashtëmbëdhjetë i Konferencës së Përgjithshme të
UNESCO-s në vitin 1972. Qëllimi i Konventës është të mbrojë, konservojë,
ruajë dhe të transmetojë trashëgimi kulturore dhe natyrore me ‘vlerë të
jashtëzakonshme universale’ tek brezat e ardhshëm.

Fondi i Trashëgimisë Botërore

përbëhet ng kontribute vullnetare dhe të detyrueshme dhe përdoret për
konservimin e siteve të Trashëgimisë Botërore.

Lista e Trashëgimisë Botërore

Lista e siteve kulturore, natyrore dhe të përziera kulturore dhe natyrore (duke
përfshirë peisazhet kulturore) që konsiderohen me ‘vlerë të jashtëzakonshme
universale’.

Forumet e të Rinjve për Trashëgiminë Botërore
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Për Trashëgiminë Botërore janë organizuar dhjetë Forume Rinore: në Bergen,
Norvegji, 1995; Dubrovnik, Kroaci, 1996; Victoria Falls, Zimbabve, 1996;
Pekin, Kinë, 1997; Osaka, Japoni, 1998; Ile de Gorée, Senegal, 1999; Ifrane,
Marok, 1999; Cairns, Australi, 2000; Lima, Peru, 2001; Karlskrona, Suedi
2001; Bratislava, Slovakia, 2002; Velikiy Novgorod, Russian Federation, 2002;
Oman 2002; Rhodes, Greece, 2003; Durban, South Africa 2005; Vilnius,
Lithuania, 2006; Christchurch, New Zealand, 2007; Quebec, Canada, 2008;
Avila, Spain, 2009; Brasilia, Brasil 2010; Porec, Cratia/Lubjanka, Slovenia 2011;
Santander, Spain 2011; Crasnodar, Russian Federation 2011; Olyonok, Kazan,
Republic of Tartastan, Russian Federation, 2011; Alcala de Henares, Spain,
2012, Kyoto, Japan, 2012; Zajecar, Serbia 2013; Siem Reap and Phnom Penh
Cambodia, 2013; Alcala de Henares, Spain, 2013; Doha, Qatar, 2014; Bonn,
Germany 2015”. Objektivat e një Forumi Rinor janë promovimi i të kuptuarit
ndërkulturor dhe i shkëmbimit midis të rinjve, promovimi i ndërgjegjësimit
në lidhje me rëndësinë e Konventës për Trashëgiminë Botërore dhe hartimi
i planeve rajonale dhe kombëtare të veprimit për të përfshirë të rinjtë në
konservimin e Trashëgimisë Botërore.

Selia e UNESCO-s
Selia e UNESCO-s
7 place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel.: (33 1) 45 68 10 00
Fax: (33 1) 45 67 16 90
http://www.unesco.org

Qendra e Trashëgimisë Botërore
Selia e UNESCO-s Tel.: (33 1) 45 68 15 71 (33 1) 45 68 18 76
Fax: (33 1) 45 68 55 70
E-mail: wh-info@unesco.org
http://www.unesco.org/whc
www.unesco.org/whc/education

UNESCO Associated Schools (ASPnet)
Sektori i Edukimit
Selia e UNESCO-s
E-mail: aspnet@unesco.org
http://www.unesco.org/education/asp

Divizioni i Objekteve Kulturore dhe Trashëgimisë Shpirtërore,
UNESCO
varet nga Sektori i Kulturës, synon ruajtjen e pjesësh “shpitërore” të
trashëgimisë. Divizioni siguron sekretariatin e Konventës së 2003 mbi ruajtjen
e trashëgimisë jomateriale kulturore dhe gjuhëve që rrezikjnë të zhduken.
Divizioni i Objekteve Kulturore dhe Trashëgimisë Shpirtërore.
Sektori për Kulturën
1E-mail:
http://www.unesco.org/culture

Adresat e kontaktit

Adresat e Kontaktit

169

Sektori i Shkencave natyrore, UNESCO

me Divizionin e tij të Shkencave Ekologjike dhe të Tokës dhe Byronë
për Koordinimin e Programeve Mjedisore, bashkëpunon me Qendrën e
Trashëgimisë Botërore dhe IUCN për zbatimin e projekteve operative që
kanë të bëjnë me pasuritë natyrore të Trashëgimisë Botërore, në veçanti për
site të cilat janë edhe Rezervate të UNESCO-s për Biosferën.
Divizioni i Shkencave Ekologjike dhe i Tokës
Sektori i Shkencës
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Tel.: (33 1) 45 68 40 67
Fax: (33 1) 45 68 58 04
Programi Njeriu dhe Biosfera:
E-mail: mab@unesco.org
http://www.unesco.org/mab

Programi për Kulturën e Paqes
është një koncept ndërdisiplinor që bashkon aktivitetet e kryera nga
UNESCO për të promovuar ndjekjen e vlerave që janë zemra e ‘paqes së
shpirtit’.
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Koordinimi i Kulturës së Paqes
Selia e UNESCO-s
Tel.: (33 1) 45 68 12 20
Fax: (33 1) 45 68 55 57
E-mail: cp@unesco.org
http://www.unesco.org/cp

Zyra Botuese e UNESCO-s (UPO/D)

Selia UNESCO
Tel.: (33 1) 45 68 46 25
Fax: (33 1) 45 68 57 39 http://upo.unesco.org

Zyrat rajonale dhe nën-rajonale të
UNESCO-s
UNESCO Dakar
12 Avenue Roume, BP 3311, Dakar, Senegal
Tel.: (221) 8492323
Fax: (221) 8238393
E-mail: dakar@unesco.org

UNESCO Santiago
Calle Enrique Delpiano 2058, Casilla 3187, Santiago, Chile
Tel.: (56 2) 6551050
Fax: (56 2) 6551046
E-mail: uhst@unesco.org

UNESCO Bangkok
Prakanong Post Office, Box 967, Bangkok, 10110, Thailand
Tel.: (662) 391 0879 /0577/0550
Fax: (662) 391 0866
E-mail: bangkok@unesco.org

UNESCO Amman
PO Box 2270, Wadi Saqra, Amman 11181, Jordan
Tel.: (962 6) 5514234/6559
Fax: (962 6) 5532183
E-mail: amman@unesco.org

UNESCO Apia
PO Box 5766
Matautu, UTA Post Office, Apia, Samoa
Tel.: (685) 24 276
Fax: (685) 22 253
E-mail: unesco.apia@unesco.org

UNESCO Harare
PO Box HG 435, Highlands, Harare, Zimbabwe
Tel.: (263 4) 77 6114 /15
Fax: (263 4) 77 60 55
E-mail: harare@unesco.org

UNESCO San José
Ap. Postal 220, San Francisco 2120, San José, Costa Rica
Tel.: (506) 296 37 81/ 220 44 00
Fax: (506) 231 22 02
E-mail: san-jose@unesco.org
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UNESCO Doha

PO Box 3945, Doha, Qatar
Tel.: (974) 86 77 07/77 08
Fax: (974) 86 76 44
E-mail: doha@unesco.org

Organizatat përkatëse
Qendra Ndërkombëtare për Studimin e Prezervimit dhe
Restaurimit të Pasurisë Kulturore (ICCROM)
ICCROM
Via di San Michele 13
I-00153 Rome
Italy
Tel.: (396) 585 531
Fax: (396) 585 533 49
E-mail: iccrom@iccrom.org
http://www.icomos.org/iccrom

Këshilli Ndërkombëtar për Monumentet dhe Sitet (ICOMOS)
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ICOMOS
49–51 rue de la Fédération
75015 Paris
France
Tel.: (33 1) 45 67 67 70
Fax: (33 1) 45 66 06 22
E-mail: secretariat@icomos.org
http://www.icomos.org

Unioni Botëror i Konservimit (World Conservation Union)
IUCN
Rue Mauverney 28
CH–1196 Gland
Switzerland
Tel.: (41) 22 999 0001
Fax: (41) 22 999 0010
E-mail: mail@iucn.org http://www.iucn.org

Këshilli Ndërkombëtar i Muzeumeve (ICOM)
ICOM
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Tel.: (33 1) 47 34 05 00
Fax: (33 1) 43 06 78 62
E-mail: secretariat@icom.org http://www.icom.org

Zyra e Trashëgimisë Botërore Nordike
(Nordic World Heritage Office)
NWHO
Postbox 8196 Dep. N–0034 Oslo Norway
Tel.: (47) 22 94 05 80
Fax: (47) 22 94 05 81
E-mail: nwho@ra.no
http://www.grida.no/ext/nwho/index.htm

Organizata e Qyteteve të Trashëgimisë Botërore
OWHC
56 Rue Saint-Pierre
Quebec G1K 4A1
Canada
Tel.: (1) 418 692 0000
Fax: (1) 418 692 5558
E-mail: secretariat@ovpm.org
http://www.ovpm.org

Qendra Botërore Monitoruese e Konservimit UNEP
UNEP WCMC
219 Huntingdon Road Cambridge CB3 0DL United Kingdom
Tel.: (44) 1223 277 314
Fax: (44) 1223 277 136
E-mail: info@unep-wcmc.org
http://www.unep-wcmc.org

ORGANIZATA BOTËRORE E TURIZMIT
(World Tourism Organisation)
WTO
Capitán Haya 42
28020 Madrid
Spain
Tel.: (34 91) 567 81 00
Fax: (34 91) 571 37 33
E-mail: omt@world-tourism.org
http://www.world-tourism.org

SHËNIM: Informacioni i mësipërm mund të ndryshojë. Ju lutemi të kontaktoni me
Selinë e UNESCO-s për adresa të përditësuara.
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Materialet e UNESCO-s pa pagesë*
Harta e Trashëgimisë Botërore (afishe që paloset)

E disponueshme në gjuhën angleze, frënge dhe spanjolle

Lista e Trashëgimisë Botërore

E disponueshme në gjuhën angleze dhe frënge

Përshkrime të shkurtra të Siteve të Trashëgimisë Botërore
Të disponueshme në gjuhën angleze dhe frënge

Trashëgimia Botërore (fletë informative)

Të disponueshme në gjuhën angleze, frënge dhe spanjolle

Trashëgimia Botërore 2002 (broshurë informative me ngjyra)

E disponueshme në gjuhën angleze, frënge dhe spanjolle që nga muaji prill 2002

Konventa në Lidhje me Mbrojtjen e Trashëgimisë Botërore Kulturore
dhe Natyrore
Paris, UNESCO, 1972
E disponueshme në gjuhën angleze, frënge, spanjolle, ruse dhe arabe

Udhëzues Operativ për Zbatimin e Konventës së Trashëgimisë
Botërore
E disponueshme në gjuhën angleze dhe frënge

Buletini për Trashëgiminë Botërore (dy herë në muaj )

Të dhëna të përditësuara në lidhje e politikëbërjen dhe çështjet me të cilat
përballet Trashëgimia Botërore
I disponueshëm në gjuhën angleze dhe frënge

Broshura për Edukimin mbi Trashëgiminë Botërore

Nje fletëpalosje me katër faqe që përshkruan shkurtimisht Edukimin për
Trashëgiminë Botërore dhe ASPnet
E disponueshme në gjuhën angleze dhe frënge

Fleta prezantuese e ASPnet

Një fletëpalosje e vogël që e përshkruan ASPnet shkurtimisht

Fjalë Kyçe për Pjesëmarrje në Rrjetin e UNESCO-s Associated
Schools Project
Një manual i paketuar i cili përshkruan profilin e ASPnet

Lista e materialeve të referencës

Lista e materialeve
të referencës
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Zotimet e Forumeve të mëposhtme të Trashëgimisë Botërore
gjenden në faqen e internetit të Edukimit për Trashëgiminë
Botërore (http://w.unesco.org/whc/education):
l

l

l

l

l

l

l

Forumi i Parë Rinor i Trashëgimisë Botërore, Bergen, Norvegji,
24 –28 qershor 1995
Forumi i Parë Rinor Europian për Trashëgiminë Botërore, Dubrovnik, Kroaci, 25 –30
maj 1996
Forumi i Parë Rinor Afrikan për Trashëgiminë Botërore, Victoria Falls, Zimbabve, 18
–24 shtator 1996
Forumi Rinor Azi-Paqësor për Trashëgiminë Botërore, Pekin, Kinë,
15–21 shtator 1997
Forumi i Dytë Rinor Ndërkombëtar për Trashëgiminë Botërore, Osaka, Japoni,
21–29 nëntor 1998
Forumi i Parë Rinor i Vendeve Arabe për Trashëgiminë Botërore, Ifrane, Marok,
22 –28 nëntor 1999
Forumi Rinor i Paqësorit për Trashëgiminë Botërore, Cairns, Australi,
23 –28 nëntor 2000

Botimet periodike
Rezervatet e Biosferës, Buletini i Hulumtimit Botëror
Programi i UNESCO-s MAB (Njeriu dhe Biodiversiteti)
I disponueshëm në gjuhën angleze dhe frënge
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Broshura
Përmbledhje të shkurtra për Biodiversitetin
Mjedisin dhe Zhvillimin
Shkenca, Konservimi dhe Përdorimi i Qëndrueshëm
Paris, UNESCO, 1994
I disponueshëm në gjuhën angleze

Materialet e UNESCO-s për shitje**
Botime të përgjithshme për Trashëgiminë Botërore
Udhëzues Menaxhimi për sitet e Trashëgimisë Kulturore Botërore
Bernard M. Feilden dhe Jukka Jokilehto, ICCROM/UNESCO, 1993
E disponueshme në gjuhën angleze dhe frënge

Ditar në Tavolinë për Trashëgiminë Botërore
San Marcos /UNESCO, Madrid/Paris
I botuar çdo vit në gjuhën angleze, frënge dhe spanjolle

Ditar në Tavolinë për Trashëgiminë Botërore
Shtypi i Fëmijve/UNESCO, Paris
Një seri për të rinjtë e moshës 8–15 vjeç
I disponueshëm në gjuhën angleze, frënge dhe spanjolle

Patrimonio de la Humanidad
Enciklopedia me dymbëdhjetë volume
San Marcos/UNESCO, Madrid/Paris, 1995
E disponueshme në gjuhën spanjolle

Trashëgimia Botërore
Enciklopedia me dymbëdhjetë volume
Verlagshaus Stuttgart/Plaza y Janes/UNESCO
Stuttgart/Paris, 1996/1997
E disponueshme në gjuhën gjermane

Schätze der Menschheit
Frederking & Thaler/UNESCO, München/Paris, 1996/1997
E disponueshme në gjuhën gjermane

Trashëgimia Botërore
Enciklopedia me dymbëdhjetë volume
Kodansha/UNESCO, Tokyo/Paris, 1996/1997
E disponueshme në gjuhën japoneze

Diversiteti ynë Krijues: Raporti i Komisionit Botëror për
Kulturën dhe Zhvillimin
Paris, UNESCO, 1995

Botimet periodike
Rishikimi i Trashëgimisë Botërore
Dy herë në muaj, përmban artikuj të hollësishëm për sitet kulturore
dhe natyrore të Trashëgimisë Botërore
Të disponueshme në gjuhët angleze, frënge dhe spanjolle

Materiale të tjera për shitje
Kryeveprat e Njeriut dhe Natyrës
Patonga, Australia, Harper-MacRae Publishing, 1992
ISBN: 0-646-05376-0
E disponueshme në gjuhën angleze
Adresa për porositje: IUCN, rue Mauverney 28, 1196 Gland,
Switzerland

Parajsa mbi Tokë

Patonga, Australia, JIDD Publishers, 1995
ISBN: 0-646-19397-X
E disponueshme në gjuhën angleze
Adresa për porositje: IUCN, rue Mauverney 28, 1196 Gland,
Switzerland
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Trashëgimia Botërore Njëzet Vite më Vonë
Gland, Switzerland, IUCN, 1992
ISBN: 2-8317-0109-0
E disponueshme në gjuhën angleze
Adresa për porositje: IUCN, rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland
Për të porositur botimet e mësipërme, ju lutemi të vizitoni: http://www.iucn.org/
bookstore

Pasuria Botërore Kulturore dhe Natyrore
Një seri për të rinjtë
Tokyo, Gakken, 1994
E disponueshme në gjuhën japoneze

Lista e kontakteve
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*Për materialet e UNESCO-s pa pagesë, kontaktoni: UNESCO World
Heritage Centre
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
Fax: (33 1) 01 45 68 55 70
E-mail : wh-info@unesco. org
UNESCO’s server on the Internet: http://whc.unesco.org/
Associated Schools Project Network (ASPnet) Education Sector
UNESCO, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
Fax: (33 1) 01 45 68 56 39
E-mail: aspnet@unesco.org
UNESCO’s server on the Internet: http://www.unesco.org/education/
asp
**Për materialet e UNESCO-s në shitje, kontaktoni: UNESCO
Publishing Office
1UNESCO Publishing 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP, France
E-mail: publishing.promotion@unesco.org
UNESCO’s server on the Internet: http://publishing.unesco.org

Informacioni për Trashëgiminë Botërore dhe ASPnet është në
dispozicion edhe nëpërmjet server-it të UNESCO-s në Internet:
Qendra e Trashëgimisë Botërore
http://whc.unesco.org/
Associated Schools Project Network (ASPnet)
http://www.unesco.org/education/asp

