Ž I N I Ø A P I E PA S A U L I O PAV E L D O V I E T O V E S
PATIKRINIMO TESTAS
Tikslas: nustatyti mokiniø žinias apie pasaulio paveldo
vietoves ir skatinti domëtis pasaulio paveldo apsauga

Pasaulio paveldas
ir Lietuva
Pratimas

Pamokos
užduotis

1 uþsiëmimas

Geografija,
socialiniai
mokslai

Didžiosios
fotografijos,
pasaulio paveldo
sàrašas, trumpi
aprašymai

 Supažindinkite mokinius su Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos
konvencija, ážymiausiomis kaimyniniø šaliø ir Lietuvos pasaulio paveldo
vietovëmis. Paaiškinkite mokiniams, kad paprašysite jø atlikti testà apie pasaulio
paveldà, ir paprašykite eilute žemyn užsirašyti skaičius nuo 1 iki 28 bei prie
kiekvieno skaičiaus užrašyti vietovës, kurios nuotraukà jiems parodysite,
pavadinimà. Jei mokiniai nežino vietovës pavadinimo, tegul parašo šalies,
kurioje, jø manymu, ta vietovë yra, pavadinimà. Parodykite vienà po kitos 28
didžiàsias fotografijas (tarp kuriø rasite ir Lietuvos bei kaimyniniø šaliø pasaulio
paveldo vietoviø vaizdø). Duokite mokiniams pakankamai laiko užrašyti vietoviø
pavadinimus (jûsø patogumui kiekvienos fotografijos kitoje pusëje yra nurodytas
pavaizduotos vietovës pavadinimas).

 Parodæ visas fotografijas, paprašykite mokiniø susikeisti atsakymais su šalia
sëdinčiais klasës draugais ir taip pasitikrinti šiuos testus. Už kiekvienà teisingà
atsakymà duodamas vienas balas, o už teisingai nustatytà šalá (jei nenurodytas
vietovës pavadinimas) duodama pusë balo.

 1 užduotis

 1 uþduotis

Pildo kiekvienas mokinys prieš apsilankymà paveldo vietovëje (puiku, jei turite galimybæ aplankyti
pasaulio paveldo vietovæ), ekskursijos metu ir iškart po jos.
Vietovës pavadinimas .........................................................................................................................................................
Mokinio vardas .....................................................................................................................................................................
Ekskursijos data ...................................................................................................................................................................
Užrašykite tai, ko tikitës iš ekskursijos (kà norite pamatyti ir sužinoti):

Ekskursijos metu
Ant atskiro lapo nupieškite jums labiausiai patikusià vietovës dalá.
Užrašykite keletà faktø ir skaičiø, kuriuos sužinojote apie vietovæ:
Užrašykite savo pojûčius: apibûdinkite tai, kà išgirdote ir užuodëte užmerkæ akis. Kas paveldo
vietovëje jums paliko didžiausià áspûdá?

Garsai: ..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Kvapai: .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Vaizdai: .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Po ekskursijos
Ar išsipildë jûsø lûkesčiai, apsilankius vietovëje?

 taip

 ne

Paaiškinkite, kodël taip manote.

Ekskursija á paveldo vietovæ

 1 užduotis

Uþduoèiø lapas

Kodël manote, kad ši vietovë yra svarbi?

Galutiniai komentarai

Parašas

Data

Ekskursija á paveldo vietovæ

 1 užduotis

Uþduoèiø lapas

Uþduoèiø lapas
Tiriami aspektai

Klausimai

Pastabos

Tolimesni tyrimai

Spalva
Kvapas
 Garsas
 Iš ko pagamintas?
 Natûralus ar žmogaus
rankø darbo?
 Ar gerai išlikæs?
 Ar buvo perdirbtas,
supaprastintas, taisytas?
 Ar nusidëvëjæs?



Fiziniai bruožai

Rankø darbo ar
pagamintas mašinomis?
 Vientisas ar pagamintas
iš atskirø daliø?
 Kokiu bûdu
sumontuotas?


Sandara

Funkcija




Kaip daiktas naudotas?
Ar keitësi jo paskirtis?

Ar gerai atlieka savo
funkcijà?
 Ar papuoštas?
 Ar buvo naudojamos
geriausios medžiagos?
 Ar jums patinka, kaip jis
atrodo?
 Kaip pats/pati bûtumëte
já sukûræs(-usi)?


Dizainas

Vertë

Kokia jo vertë:
 já sukûrusiems
žmonëms?
 já naudojusiems
žmonëms?
 já saugantiems?
 Jums?
 muziejui?
 kolekcionieriui?

Muziejaus eksponatø tyrimas

 1 užduotis

Nurodykite tiriamà muziejaus objektà

 2 užduotis

 2 uþduotis
PAVELDO REIKÐMË
Tikslas: suprasti paveldo reikšmæ ir vertæ bei nustatyti
paveldo tipus

Diskusija

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Kalbos, istorija,
socialiniai
mokslai

Didžiosios
fotografijos

Asmeniniai
daiktai

Kilnojamasis paveldas

 Parodykite mokiniams koká nors savo paties daiktà (paveikslà, papuošalà,
kilimà ar keramikos dirbiná), kuris Jûsø šeimoje buvo perduodamas iš kartos á
kartà ir kurá Jûs branginate. Paaiškinkite, kad tai yra kilnojamasis paveldas, nes já
galima pernešti iš vienos vietos á kità. Ar tai kultûros, ar gamtos paveldas?
Aptarkite
 Koks tai daiktas? Kodël jis Jums vertingas ir kodël norite já išsaugoti? Kaip
turëtumëte elgtis, kad išsaugotumëte šá objektà savo vaikams?
 Paprašykite mokiniø kità dienà á klasæ atsinešti po vienà branginamà daiktà.
Visus objektus parodykite laikinai ákurtame klasës muziejuje ir juos aptarkite.
Kodël šie daiktai tokie vertingi mokiniams, kad jie norëtø išsaugoti juos ateities
kartoms?
 Paaiškinkite, kad UNESCO prižiûri, kaip ágyvendinama Tarptautinë
kilnojamojo kultûros paveldo apsaugos konvencija (UNESCO Nelegalaus
kultûros vertybiø ávežimo, išvežimo ir nuosavybës teisës perdavimo uždraudimo
priemoniø konvencija, 1970 m. lapkričio 14 d.). 1998 m. Lietuva ratifikavo šià
konvencijà. Už jos ágyvendinimà Lietuvoje atsakinga Kultûros ministerija ir jos
ágaliotas Kultûros paveldo departamentas.

Nekilnojamasis paveldas
Paaiškinkite, kad visi á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà átraukti objektai yra
materialusis nekilnojamasis paveldas. Parinkite pavyzdžiø iš didžiøjø fotografijø.
Aptarkite
 Kodël negalima vertingø statiniø perkelti iš vienos vietovës ar šalies á kità,
kodël jie tokie svarbûs vietos bendruomenei ir kodël vietos bendruomenës
tradicijø, papročiø ir kitø nematerialiojo paveldo vertybiø išsaugojimas
siejamas su materialiøjø vertybiø išlikimu?
 Paprašykite mokiniø prisiminti Lietuvos ar kitø šaliø paveldo vietoves, kuriose
jie lankësi, apie kurias mokësi mokykloje, skaitë ar matë filmuose. Paprašykite
aprašyti, kuo jos pasirodë reikšmingos ir patrauklios (puiki architektûra, retos
augalø ar gyvûnø rûšys, papročiai ir pan.). Kokià žinià jos mums perduoda?
Tegul mokiniai pagalvoja apie kultûros ir gamtos paveldo vietoves, kurias jie norëtø
išsaugoti. Surašykite priežastis, kodël yra svarbu išsaugoti šias vietoves. Kartu
aptarkite surašytas priežastis.

Papildoma
informacinė
medžiaga

Didžiosios
fotografijos

 3 užduotis

 3 uþduotis
SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI
Tikslas: aptarti unikalias pasaulio vietas, žvelgiant nuo
antikos laikø iki šiø dienø.

Diskusija

Pamokos užduotis

1 pamoka

Istorija, geografija, Pasaulio paveldo
socialiniai mokslai žemëlapis, trumpi
aprašymai

Idëja sudaryti svarbiø vietoviø sàrašà gimë labai seniai. Iš senovës graikø žinome
apie septynis pasaulio stebuklus – pirmàjá pasaulio paveldo sàrašà:
 Egipto piramidës
 Kabantieji Babilono sodai
 Artemidës šventykla Efese
 Dzeuso statula Olimpijoje
 Halikarnaso mauzoliejus
 Rodo kolosas
 Aleksandrijos švyturys
Iki mûsø laikø išliko tik Egipto piramidës, kiti šeši senovës pasaulio stebuklai
beveik arba visai išnyko. Apie jø egzistavimà žinome tik iš menkø archeologiniø
radiniø bei rašytiniø šaltiniø.
Senovës graikai septynis pasaulio stebuklus laikë garsiausiais Viduržemio jûros
regiono kultûros paminklais. Pasaulio paveldo sàraše yra viso pasaulio kultûros ir
gamtos paveldo vertybës. Atsižvelgiant á tai, kad Pasaulio paveldo konvencijoje
numatomos teisinës apsaugos priemonës, galima tikëtis, kad per ateinančius
šimtmečius pavyks išsaugoti pasaulio paveldo vietoves ir jø neištiks septyniø
pasaulio stebuklø likimas.

 Paprašykite kiekvieno iš mokiniø užrašyti septynias jiems svarbiausias ir
gražiausias vietoves – septynis jø siûlomus pasaulio stebuklus; palyginkite
mokiniø pasiûlytas ir Pasaulio paveldo sàraše esančias vietoves. Aptarkite
rezultatus.

Pasaulio paveldo
žemėlapis

Trumpi
aprašymai

PAVELDO IR APSAUGOS SÀVOKOS
Tikslas: geriau suprasti paveldo ir jo iðsaugojimo koncepcijà

Diskusija

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Kalbos

 4 užduotis

 4 uþduotis

Terminø
žodynas, ávairûs
žodynai

 Paprašykite mokiniø savais žodžiais apibûdinti paveldà ir paveldo apsaugà
bei parašyti trumpà rašinëlá šia tema. Paklauskite mokiniø, ar jie žino kokias
nors dabartines paveldo apsaugos programas, ágyvendinamas jø gyvenamose
vietovëse, ir paprašykite pasiûlyti kitø panašaus pobûdžio projektø.

Pasaulio paveldo
konvencija

PAVELDO IŠSAUGOJIMAS – NACIONALINIAI
ÁSTATYMAI IR TARPTAUTINËS KONVENCIJOS
Tikslas: plačiau sužinoti apie nacionalines ir tarptautines
paveldo apsaugos pastangas

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Kalbos, istorija,
socialiniai mokslai

 5 užduotis

 5 uþduotis

Pasaulio paveldo
konvencija, papildoma
informacinë medžiaga

 Suskirstykite mokinius á dvi grupes ir pateikite jiems šias užduotis ir
klausimus:
(a) Pasiûlykite pirmajai grupei išsiaiškinti, ar ir kada Lietuva prisijungë prie Pasaulio
paveldo konvencijos (šià informacijà mokiniai gali rasti pasaulio paveldo
žemëlapyje, UNESCO interneto svetainëje (www.unesco.org) arba Lietuvos
nacionalinës UNESCO komisijos interneto svetainëje (www.unesco.lt). Kokie
šios konvencijos pasirašymo motyvai ir privalumai?
(b) Pasiûlykite antrajai grupei išvardyti priežastis, paskatinusias tarptautinæ
bendruomenæ (UNESCO) priimti Pasaulio paveldo konvencijà.
(c) Paprašykite mokiniø perskaityti Pasaulio paveldo konvencijà, padaryti jos santraukà
ir jà aptarti. Paprašykite mokiniø išvardyti penkis pagrindinius reikalavimus, kuriø
laikytis ásipareigoja valstybë, prisijungusi prie Pasaulio paveldo konvencijos.
(c) Paprašykite mokiniø išsiaiškinti, kokie Lietuvos ástatymai užtikrina mûsø valstybëje
esančiø pasaulio ir nacionalinës reikšmës paveldo objektø apsaugà. O kaip
užtikrinama vietinës reikšmës paveldo objektø apsauga?

Pasaulio paveldo
konvencija

LIETUVOJE ESANČIOS PASAULIO PAVELDO
VIETOVËS MAKETO KÛRIMAS
Tikslas: geriau pažinti pasirinktos vertybës istorijà,
architektûros ir gamtos ypatumus, vertes (kriterijus), dël
kuriø ji árašyta á Pasaulio paveldo sàrašà, skatinti mokiniø
kûrybiškumà.

Pratimas

Pamokos
Kelios pamokos Matematika, Didžiosios foto- Kartonas, klijai,
užduotis arba
dailë, istorija,
grafijos
plastilinas
popamokinë
geografija
veikla



Aptarkite su mokiniais Lietuvoje esančias pasaulio paveldo vietoves.
Išsirinkite vienà jø ir padarykite maketà. Darbo metu pasikvieskite ávairiø
disciplinø mokytojus, kurie padës geriau suvokti pasirinktos vietovës
formavimosi raidà bei vertingumà.
 Istorijos mokytojas padës geriau suvokti, kaip vietovë formavosi, kurie
jos elementai atsirado pirmiausia, kokie istoriniai ávykiai turëjo átakos jos
dabartiniam vaizdui.
 Geografijos mokytojas paaiškins, kokià átakà vietovës savitumui turëjo
geografinë padëtis, gamtiniai ištekliai, klimatas, vandens telkiniai.
 Matematikos mokytojas galëtø paaiškinti, kaip apskaičiuoti vietovës mastelá
bei proporcijas ir kaip rengiant maketà jas išlaikyti.
 Dailës mokytojas galëtø aptarti estetines pastatø ar gamtos peizažo savybes.
Baigæ maketà surenkite jo pristatymà pasikviesdami tëvus ar kitø mokyklø
mokinius, taip pat patikrinkite jø žinias, surengdami viktorinà.
Gerai pažástamà Lietuvos vietovæ verta pasirinkti dël to, kad geriau jà pažindami
lengviau suvoksite, kiek daug informacijos slypi paveldo objektuose, ir geriau
suprasite savo šalies paveldo kultûrinæ vertæ.
Galite pasirinkti ir kitoje šalyje esančià pasaulio paveldo vietovæ.

 6 užduotis

 6 uþduotis

EUROPOJE ESANČIØ PASAULIO PAVELDO VIETOVIØ
PADËTIES NUSTATYMAS
Tikslas: sužinoti apie Europoje esančias pasaulio paveldo
vietoves

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

1 arba 2
pamokos

Geografija,
istorija

Užduočiø lapas. Europoje
esančiø pasaulio paveldo
vietoviø padëties nustatymas,
pasaulio paveldo žemëlapis,
trumpi aprašymai

 Kiekvienam mokiniui pateikite po užduočiø lapo kopijà.
Paprašykite mokiniø išvardyti dešimt Lietuvoje ir netoli jos esančiø pasaulio
paveldo vietoviø.
Ar Lietuva yra pasirašiusi Pasaulio paveldo konvencijà?
Kokios Lietuvos institucijos yra atsakingos už Pasaulio paveldo konvencijos
ágyvendinimà (už kultûros paveldo apsaugà ir gamtos paveldo apsaugà)?
Kokie ryšiai sieja Lietuvà su UNESCO? Ar Lietuvoje veikia Nacionalinë
UNESCO komisija?

 7 užduotis

 7 uþduotis

Pasaulio paveldo žemëlapyje išvardytos valstybës, pasirašiusios Pasaulio
paveldo konvencijà, ir nurodyta 812 objektø, átrauktø á Pasaulio paveldo sàrašà,
geografinë padëtis.

Pasaulio paveldo
žemėlapis

Žemëlapyje raskite dešimt Lietuvoje ir netoli jos esančiø pasaulio paveldo
vietoviø. Lentelëje užrašykite vietoviø pavadinimus ir geografinæ padëtá.
Nurodykite, ar jos yra kultûros, gamtos ar mišraus kultûros ir gamtos paveldo
vietovës.
Atsakymus aptarkite kartu.

Pasaulio paveldo
konvencija

Nr.

Pasaulio
paveldo vietovës
pavadinimas

Vietovës
átraukimo á
Pasaulio paveldo
sàrašà data

Valstybë narë

Vietovës tipas
(kultûros, gamtos
ar mišraus kultûros
ir gamtos paveldo
vietovë)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Europoje esančiø pasaulio paveldo vietoviø
padëties nustatymas

 7 užduotis

Uþduoèiø lapas

PASAULIO PAVELDO VIETOVIØ
PADËTIES NUSTATYMAS
Tikslas: sužinoti apie pasaulio paveldo vietoviø rûšis bei
nustatyti jø geografinæ padëtá

Vaizdinës
medžiagos
nagrinëjimas

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Geografija,
socialiniai
mokslai

Užduočiø lapas. Pasaulio paveldo
vietoviø padëties nustatymas,
trumpi aprašymai, pasaulio
paveldo žemëlapis, didžiosios
fotografijos

 Kiekvienam mokiniui iðdalinkite po uþduoèiø lapo kopijà.
 Paprašykite, kad mokiniai pažymëtø pasaulio paveldo vietoves, pavaizduotas
žemëlapyje (nuo A iki J), atitinkamai pagal pateiktà vietoviø sàrašà (nuo 1 iki
10) ir nurodytø, ar tai kultûros, gamtos, ar mišraus kultûros ir gamtos paveldo
vietovës.



Tegul mokiniai aptaria atsakymus tarpusavyje. Kaip atsakë klasë? Geriausius
atsakymus pateikusius mokinius apdovanokite mažomis dovanëlëmis.
Po 2 – 3 savaičiø darbo su mokiniais pakartokite pratimà, pridëdami dar 10
vietoviø. Pratimà galima kartoti keletà kartø.

 8 užduotis

 8 uþduotis

Pasaulio žemëlapyje pažymëtos 10 pasaulio paveldo vietoviø.
Naudodamiesi žemëlapiu ir pasaulio paveldo vietoviø sàrašu, užpildykite
lentelæ, prie raidës (A-J) parašydami reikiamà skaičiø (1-10). Užrašykite vietoviø
pavadinimus ir geografinæ padëtá. Nurodykite, ar tai kultûros, gamtos, ar
mišraus kultûros ir gamtos paveldo vietovë.
Sëkmës!

RAIDË

Árašykite reikiamà
skaičiø (1-10)

Pasaulio paveldo
vietovës
pavadinimas

Valstybë

Vietovës tipas
(kultûros, gamtos
ar mišraus paveldo
vietovë)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Pasaulio paveldo vietoviø padëties nustatymas

 8 užduotis

Uþduoèiø lapas

 8 užduotis

Uþduoèiø lapas

Pasaulio paveldo vietoviø padëties nustatymas

PASAULIO PAVELDO KRITERIJØ SUVOKIMAS
Tikslas: geriau suprasti kriterijus, pagal kuriuos vietovës
átraukiamos á Pasaulio paveldo sàrašà.

Pratimas

Pamokos
užduotis

2 ar daugiau
pamokø

Geografija

Užduočiø lapas. Pasaulio paveldo
kriterijø suvokimas, pasaulio paveldo
žemëlapis, trumpi aprašymai

Á Pasaulio paveldo sàrašà átraukiamos tik tos vietovës, kurios atitinka Pasaulio
paveldo konvencijos nustatytus kriterijus.

Trumpi aprašymai

 Suskirstykite mokinius á grupeles. Paprašykite mokiniø išanalizuoti pasaulio
paveldo žemëlapá ir trumpus aprašymus – iš kiekvieno regiono mokiniai turi atrinkti
po vienà vietovæ, átrauktà á Pasaulio paveldo sàrašà pagal kiekvienà iš atrankos
kriterijø (dauguma vietoviø buvo átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà pagal keletà
kriterijø). Šiai užduočiai atlikti užduočiø lape pateikiamos trys lentelës: gamtos
paveldo, kultûros paveldo ir mišraus paveldo vietovës. Atrinkdami mišraus paveldo
vietoves, mokiniai turi parinkti vienà ar dvi mišraus paveldo vietoves iš kiekvieno
regiono ir árašyti á lentelæ, pagal kurá gamtos paveldo ir kurá kultûros paveldo
kriterijø ta vietovë buvo átraukta á Pasaulio paveldo sàrašà.

Aptarkite rezultatus.

 9 užduotis

 9 uþduotis

KULTÛROS IR GAMTOS PAVELDO VIETOVIØ
SIÛLYMAS

Tikslas: susipažinti su vietoviø atrankos á Pasaulio paveldo
sàrašà procesu

Pratimas

Pamokos
užduotis

Viena ar kelios Kalbos, dailë
pamokos

Užduočiø lapas. Kultûros ir gamtos
paveldo vietoviø siûlymas, rekomendacijos mokiniams

 Naudodamiesi užduočiø lapu ir rekomendacijomis, galite parengti pasirinktos
paveldo vietovës átraukimo á valstybiná paveldo vertybiø sàrašà ar registrà
paraiškà.



Suskirstykite mokinius á grupeles. Kiekviena grupë turi parengti po vienà
skirtingos vietovës paraiškà.

 Siûlomø vietoviø pristatymus galite iškabinti klasëje ant sienos arba surinkti ir
10 užduotis

parengti lankstinukà. Toká lankstinukà kartu su mokiniø sveikinimais galite išsiøsti
vietos valdžios institucijoms. Šià užduotá ir jos rezultatus galite aptarti surengæ
susitikimà su valstybiniø institucijø, besirûpinančiø gamtos ir kultûros paveldo
apsauga, atstovais.

 10 užduotis

 10 uþduotis

Kultûros
paveldo
vietovës

I kriterijus:
žmogaus
kûrybos
šedevras

II kriterijus:
vertybiø kaitos raiška

III kriterijus:
išskirtinai
svarbus
kultûrinës
tradicijos
arba tiek
esamos, tiek
jau išnykusios
civilizacijos
liudijimas

IV kriterijus:
V kriterijus:
išskirtinis
išskirtinis
statinys,
tradicinës
architekžmoniø
tûrinis ar
gyvensenos,
technologinis žemës naudoansamblis,
jimo tradicijø
kraštovaizdis,
pavyzdys
žymintis svarbius žmonijos
istorijos etapus

VI kriterijus:
tiesiogiai
siejamas
su ávykiais
ar gyvomis
tradicijomis,
idëjomis ar
ásitikinimais,
meno ar
literatûros
darbais

AFRIKA
LOTYNØ
AMERIKA IR
KARIBØ JÛROS
PAKRANTË

Gadamo
senamiestis
(Libijos Arabø
Dþamachirija)

ARABØ

VALSTYBËS

AZIJA IR
RAMIOJO
VANDENYNO
PAKRANTË

EUROPA IR
ŠIAURËS
AMERIKA

Gamtos
paveldo
vietovës

AFRIKA

I kriterijus:
svarbiausieji žemës
istorijos etapai

II kriterijus:
tebevykstantys
ekologiniai ar
biologiniai procesai

III kriterijus:
neprilygstami
gamtiniai reiškiniai
ar išskirtinis gamtos
grožis ir estetinë
reikšmë

IV kriterijus:
gamtiniai arealai,
svarbûs išsaugant
biologinæ ávairovæ

Manovo–Gounda
Šv. Floris nacionalinis
parkas (Centrinë
Afrikos Respublika)

LOTYNØ AMERIKA
IR KARIBØ JÛROS
PAKRANTË

ARABØ
VALSTYBËS
AZIJA IR
RAMIOJO

VANDENYNO
PAKRANTË

EUROPA IR
ŠIAURËS
AMERIKA

Pasaulio paveldo kriterijø suvokimas
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Uþduoèiø lapas

Regionas

Mišraus paveldo
vietovë

Gamtos paveldo
kriterijai
(I), (II), (III), (IV)

Kultûros paveldo
kriterijai (I), (II),
(III), (IV), (V), (VI)

Goremo nacionalinis
parkas ir Kapadokijos
uolëtoji vietovë Turkijoje

III

I, III, V

AFRIKA

LOTYNØ AMERIKA IR
KARIBØ JÛROS PAKRANTË

ARABØ VALSTYBËS

AZIJA IR RAMIOJO
VANDENYNO PAKRANTË

EUROPA IR ÐIAURËS
AMERIKA

Pasaulio paveldo kriterijø suvokimas
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Uþduoèiø lapas

Rekomendacijos mokiniams
Lietuvos vietovës atrinkimas ir siûlymas jà átraukti á valstybiná
paveldo vertybiø registrà
Ásivaizduokite, kad Lietuva nusprendë sudaryti valstybiná kultûros ir gamtos paveldo
vertybiø registrà. Jûsø klasës paprašë parengti vienos ar keliø kultûros ar/ir gamtos
paveldo vietoviø paraiškas. Rengiant paraiškas, Jums reikës padirbëti pamokoje ir po
pamokø (pavyzdžiui, aplankyti vietoves).
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Uþduoèiø lapas

Rekomendacijos, kaip parengti paraiškà
Naudokitës jums pateikta paraiškos rengimo forma ir atkreipkite dëmesá á toliau
išvardytus reikalavimus:
Skiltyje „Vietovës aprašymas“:
 aprašykite vietovæ ir pateikite jos pagrindiniø bruožø sàrašà (pavyzdžiui,
paukščiø, medžiø, gyvûnø rûšys – gamtos paveldo vietovëse, pastatø
tipai, archeologiniai bruožai – kultûros paveldo objektuose);
 aprašykite vietovës istorijà;
 pateikite žemëlapá, nuotraukø;
 pateikite trumpà šaltiniø, kuriuose galima rasti informacijos apie
vietovæ, sàrašà.
Skiltyje „Vietovës atitikimas valstybinio kultûros ir gamtos paveldo vertybiø
registro keliamiems reikalavimams“:
 Nurodykite priežastis, dël kuriø ši vietovë laikytina valstybinës reikšmës
paveldo vietove. Vertindami vietovës svarbà, atsižvelkite á nacionalinius
paveldo ypatumus.
Skiltyje „Vietovës apsauga“:
 Nurodykite, kokia institucija yra atsakinga už vietovës priežiûrà. Ar
vietos žmonës patys saugo vietovæ, ar ja rûpinasi miesto, apskrities
ar valstybinës organizacijos? Ar vietovæ prižiûrintys žmonës turi
pakankamai žiniø ir ágûdžiø jà apsaugoti? Ar jiems užtenka lëšø ir
kvalifikacijos? Ar vietovës apsauga užtikrinta teisinëmis priemonëmis?
Skiltyje „Palyginimas su panašiomis vietovëmis“:
 Pateikite duomenis apie kitas tokio pobûdžio vietoves Lietuvoje ar
Europoje;
 Ávertinkite dabartinæ jûsø pasirinktos vietovës bûklæ lygindami su
panašiomis Lietuvos vietovëmis.
Ar vietovei gresia pavojus sunykti ar bûti nualintai taip, kad jau nebûtø ámanoma
jos išsaugoti? Pasidomëkite, ar gamtos paveldo vietovëse yra nykstančiø augalø ar
gyvûnø rûšiø.

Kultûros ir gamtos paveldo vietoviø siûlymas

Valstybë, kurioje yra vietovë ..........................................................................................................
Asmenys, kurie rengë paraiškà .....................................................................................................
Data ..................................................................................................................................................
Name of pavadinimas
Vietovës
site

Geographical
Vietovës
geografinë
location
padëtis
of the site

Vietovës aprašymas

Vietovës atitikimas valstybinio kultûros ir gamtos paveldo vietoviø registro keliamiems
reikalavimams

Kriterijai
Vietovës apsauga

Palyginimas su panaðiomis vietovëmis

Kultûros ir gamtos paveldo vietoviø siûlymas
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Uþduoèiø lapas

VALSTYBINËS PAVELDO KOMISIJOS SUSIRINKIMAS
Tikslas: suprasti sprendimo dël vietovës átraukimo á paveldo
sàrašà priëmimo procesà

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos,
geografija,
socialiniai
mokslai

Šiø pratybø metu mokiniai vaidina Valstybinës paveldo komisijos narius. Komisija
vertina klasës pasiûlytas vietinio paveldo vietoves, siekdamas nustatyti, ar jos
saugotinos, ar ne.



Užduočių lapas

Mokiniai turi išsirinkti komisijos pirmininkà (-æ) ir du pirmininko
pavaduotojus (-as). Pasistenkite, kad á šià užduotá tolygiai ásitrauktø tiek
mergaitës, tiek berniukai. Šie trys mokiniai turës pasirengti diskusijai ir jai
vadovauti. Mokiniai taip pat turi išsirinkti referentà, kuris turës pasižymëti
svarbiausius diskusijos aspektus.

 Likusius mokinius suskirstykite á grupeles. Kiekviena grupë turi ávertinti vienà
vietovæ ir pateikti rekomendacijas komisijai, ar vietovë turëtø bûti átraukta á
valstybiná paveldo vertybiø registrà.

 Išstudijuokite paraiškà ir išanalizuokite šiuos klausimus:
(a)
(b)
(c)
(d)



Ar iki šiol vietovë buvo pakankamai gerai saugoma?
Ar vietovës apsauga užtikrinta teisinëmis priemonëmis?
Ar sukurti tinkami vietovës valdymo ir apsaugos planai?
Ar buvo klausta vietos gyventojø pritarimo dël vietovës siûlymo
átraukti á valstybiná paveldo vertybiø registrà?

Tegul grupës pristato savo vertinimus atviroje diskusijoje. Nuspræskite,
kurios iš vietoviø yra nacionalinës svarbos. Paprašykite mokiniø balsuojant
nuspræsti, kurias vietoves átraukti á valstybiná paveldo vertybiø registrà.
Padiskutuokite, ar tarp jø pasiûlytø vietoviø yra tokiø, kurios bûtø vertos átraukti
á Pasaulio paveldo sàrašà.
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SANTA KRUZO DE MOMPOSO (SANTA CRUZ DE
MOMPOX) ISTORINIS CENTRAS, KOLUMBIJA
Tikslas: geriau suprasti ávairius vietoviø atrankos á Pasaulio
paveldo sàrašà procedûros etapus.

Diskusija

Užduotis
pamokoje

Kelios pamokos

Istorija,
geografija

Didžiosios fotografijos, pasaulio
paveldo žemëlapis, trumpi
aprašymai

1994 m. Momposo istorinis centras (senamiestis) buvo pasiûlytas, o 1995 m. –
átrauktas á Pasaulio paveldo sàrašà.

 Supažindinkite mokinius su šia informacija
Vietovës atitikimas Pasaulio paveldo sàrašo
reikalavimams
Ispanø kolonizacijos Lotynø Amerikoje laikotarpiu buvo sukurta keletas unikaliø
meno paminklø. Momposas yra unikalaus tipo šio regiono miesto pavyzdys.
Kultûros paveldo kategorija (žr. 1-àjá Pasaulio paveldo konvencijos straipsná):
pastatø grupë.

Istorija
Momposà 1540 m. ákûrë Chuanas de Santa Kruzas (Juanas de Santa Cruzas),
Kartaginos valdytojas. Abipus Magdalenos upës krantø išaugæs miestas tapo
svarbiu prekybos ir karybos tašku. Prekyba tarp Kartaginos uosto ir šalies vidaus
teritorijø vyko upëmis ir sausumos keliais, kurie kirtosi Mompose. Miesto
augimà skatino valdančiosios klasës – kolonistø ásikûrimas mieste. Kolonijinis
režimas suteikë jiems teisæ valdyti žemes ir išnaudoti vietinius indënus darbui.
Vietiniai gyventojai buvo išstumti iš savo žemiø á mažus rezervatus. Tokia
situacija bei atšiaurios klimato ir geografinës sàlygos šioje vietovëje apsunkino
žemës ûkio plëtrà, mieste nesusiformavo tvirtas socialinis ekonominis pagrindas.
Kaip vienas iš nedaugelio miestelënø pragyvenimo šaltiniø mieste suklestëjo
kontrabanda. Miesto augimà kolonijiniu laikotarpiu lëmë palyginti mažas
turtingøjø sluoksnis, pelnæsis iš žemës ûkio ir prekybos. Kai kurie jø atvyko á
Momposà iš Kartaginos, kartu atsiveždami amatininkø ir meistrø prabangos
reikmëms patenkinti. Dvasininkija ir kitos religinës bendrijos suformavo kità
valdančiosios klasës sluoksná.
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Teisinis statusas: nuosavybës teisëmis dalijasi atskiri individai, institucijos,
Romos katalikø bažnyčia ir savivaldos institucijos. Istorinis Momposo centras
yra paskelbtas nacionaliniu paminklu. Nuo 1970 m. jo valdymà reglamentuoja
savivaldybës statybos kodeksas.
Valdymas: nebuvo parengtas specialus istorinio Momposo centro valdymo
planas. Efektyvø miesto valdymà užtikrina griežtas statybos kodeksas ir miesto
reglamentai.

Išsaugojimas ir autentiškumas
Išsaugojimas: per kelis praëjusius dešimtmečius atlikta nemažai rekonstrukcijos ir
konservavimo darbø. Šiuo metu miestas yra palyginti geros bûklës. Privačiø pastatø
savininkai didžiuojasi savo nuosavybe ir palaiko jos gerà bûklæ be valdžios ásikišimo.
Autentiškumas: praradæs savo ekonominæ reikšmæ XIX a., Momposas išvengë
istorinio centro plëtros, kuri vyko kituose Lotynø Amerikos miestuose. Originali
senamiesčio gatviø struktûra ir statiniai išliko. Momposas išlaikë savo formø ir
statybiniø medžiagø autentiškumà.

Tarptautinës paminklø ir paveldo vietoviø tarybos
(ICOMOS) ávertinimas
Tarptautinës paminklø ir paveldo vietoviø tarybos (ICOMOS) atstovai apsilankë
Mompose 1995 m. vasario mënesá ir rekomendavo Pasaulio paveldo komitetui
átraukti vietovæ á Pasaulio paveldo sàrašà, remiantis (iv) ir (v) kultûros paveldo
kriterijais.
Tarptautinës paminklø ir paveldo vietoviø tarybos atstovai taip pat pateikë kelias
rekomendacijas Kolumbijos vyriausybei dël tolesniø veiksmø saugant Momposo
autentiškumà. Tarptautinë paminklø ir paveldo vietoviø taryba rekomendavo
atkurti originalias pastatø fasadø spalvas, iškeldinti iš senamiesčio turgavietæ ir
išardyti laikinus statinius, turgavietës pastatà panaudoti laivø prieplaukai ir turistø
informacijos centrui ásteigti, tæsti upës krantø valymo darbus, suvienodinti
šaligatvius, parengti išsamø turizmo plëtros planà ir patikslinti saugomos
teritorijos ribas.
Kolumbijos vyriausybë dar iki Pasaulio paveldo centro posëdžio 1995 m.
liepos mënesá patvirtino, kad á visas ICOMOS rekomendacijas dël Momposo
išsaugojimo bus atsižvelgta.
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Valdymas ir apsauga

1995 m. liepos mënesá ICOMOS informavo Pasaulio paveldo centrà apie
Kolumbijos vyriausybës parengtà naujà planà, kuriame patikslintos siûlomos
vietovës ribos. Centras nusprendë rekomenduoti Pasaulio paveldo komitetui
árašyti Momposo istoriná centrà á Pasaulio paveldo sàrašà pagal anksčiau
nurodytus kriterijus.

Pasaulio paveldo komiteto susirinkimas, 1995 m.
gruodis
Komitetas apibendrino, kad istorinis Santa Kruzo de Momposo centras yra
išskirtinis ispanø kolonijinës gyvenvietës, ákurtos abipus upës krantø, pavyzdys,
išlaikæs svarbià strateginæ ir prekybinæ reikšmæ iki pat šiø dienø. Komitetas
nusprendë árašyti Santa Kruzo de Momposo istoriná centrà á Pasaulio paveldo
sàrašà, remdamasis (iv) ir (v) kultûros paveldo atrankos kriterijais.
Kolumbijos vyriausybës prašymu Pasaulio paveldo fondas skyrë 30 tûkstančiø
JAV doleriø paramà studijai apie turizmo átakà vietovei parengti.

Trumpa chronologija
1994 m.

Kolumbijos vyriausybë pateikia Momposo
paraiškà UNESCO Pasaulio paveldo centrui

1995 m. vasaris

ICOMOS pateikia savo ávertinimus

1995 m. liepa

Pasaulio paveldo centras ávertina paraiškà

1995 m. gruodis

Pasaulio paveldo komitetas átraukia Momposà á
Pasaulio paveldo sàrašà remdamasis (iv) ir (v) kultûros
paveldo kriterijais.
Pasaulio paveldo fondas skiria 30 tûkstančiø JAV doleriø
paramà turizmo átakos tyrimams atlikti.

Aptarkite ávairius vietovës pasiûlymo ir átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà
etapus. Kartu su mokiniais pasirinkite kokià nors Lietuvos vietovæ, kuri, jûsø
manymu, turëtø bûti pripažinta pasaulinës reikšmës objektu ir paprašykite jø
pasiûlyti veiksmø planà, kaip átraukti vietovæ á Pasaulio paveldo sàrašà.
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Pasaulio paveldo centro posëdis, 1995 m. liepa

JELOUSTOUNAS, JUNGTINËS AMERIKOS VALSTIJOS
Tikslas: paaiškinti, kaip ir kodël pasaulio paveldo vietovë gali
bûti átraukta á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà

Diskusija

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Kalbos,
geografija,
tikslieji mokslai

Didžiosios fotografijos,
trumpi aprašymai,
pasaulio paveldo
žemëlapis

Supažindinkite mokinius su šia informacija:

Chronologija
1973 m. Jungtinës Amerikos Valstijos tapo pirmàja valstybe, ratifikavusia
Pasaulio paveldo konvencijà
1978 m. Jeloustounas átrauktas á Pasaulio paveldo sàrašà. Tai pirmasis
pasaulio paveldu pripažintas nacionalinis parkas.
1995 m. Pasaulio paveldo komitetas nusprendë átraukti Jeloustounà á
Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà.

Jeloustouno – pasaulio paveldo vietovës – vertë
Jeloustouno parkas išsidëstæs didelëje teritorijoje, užimančioje Vajomingo,
Aidaho ir Montanos valstijø dalá. Beveik visà parko teritorijà užima vulkaninis
plokščiakalnis su mažesnëmis nuosëdiniø uolienø salomis. Parke yra keli
áspûdingi kanjonai, kriokliai, uolienø sangrûdos. Tebesitæsiantys vulkaniniai
procesai lëmë 10 tûkstančiø geizeriø ir karšto vandens versmiø susiformavimà.
Vandens gausa lemia parko augalø ir gyvûnø rûšiø ávairovæ. Centrinëje parko
dalyje yra didžiausias pasaulyje vulkaninis krateris, savo dydžiu šimtà kartø
lenkiantis Krakatoa kraterá Indonezijoje. Seniausios uolos yra 2,7 milijardø metø
amžiaus, jauniausios – dar formuojasi. Kraterio viduje yra 27 fosilijø miškai.

Nykstančios rûšys
Parke yra puikios gyvenimo sàlygos nykstančioms gyvûnø rûšims: grizliams,
kalnø liûtams, beplunksniams ereliams.
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1995 m. vasario mënesá UNESCO Pasaulio paveldo centrà pasiekë informacija apie
parkui gresiančius pavojus dël kasybos, naftos gavybos ir jos plëtros planø, taip pat dël
miškø kirtimo, masinio turizmo ir netinkamos laukinës gamtos apsaugos.

Pasaulio paveldo centro posëdis, 1995 m. liepa
Jungtinës Amerikos Valstijos pateikë Pasaulio paveldo centrui laiškà, kuriame išreiškë
susirûpinimà dël galimø grësmiø Jeloustounui ir kreipësi á Pasaulio paveldo centrà ir
Pasaulio apsaugos sàjungà, prašydamos atlikti parko bûklës ávertinimà. Pasaulio paveldo
centro posëdžio metu JAV pasiûlë apsvarstyti vietovës átraukimà á Pavojuje esančio
pasaulio paveldo sàrašà.

Pasisakymai prieš kasybos plëtros planus Jeloustoune
„Kasybos plëtros planai – katastrofa, sukelsianti didžiulæ grësmæ Amerikos parkø sistemos
brangakmeniui“.
Laikraštis „New York Times“
Jokio dydžio pelnas, gautas iš kasybos, negalës atlyginti žalos, padarytos Jeloustounui.
Bilas Klintonas (Billas Clintonas), Jungtiniø Amerikos Valstijø Prezidentas
Amerikiečiai, kaip šios ypatingos vietovës prižiûrëtojai, yra ápareigoti apsaugoti jà ne tik
savo valstybës piliečiams, bet ir viso pasaulio piliečiams – šiai ir ateities kartoms.
Nacionaliniø parkø ir apsaugos asociacija, 1995 m. rugsëjis

Jungtinë vietovës ávertinimo misija, 1995 m. rugsëjis
1995 m. rugsëjo mënesá ávertinti Jeloustouno bûklës buvo nusiøsta ávairiø institucijø
atstovø misija. Šios misijos metu vyko vieši debatai, techninius vietovës bûklës
vertinimus parengë pramonës, vyriausybës ir aplinkosaugos institucijø atstovø grupës.
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Grësmës Jeloustounui

JAV ir Pasaulio apsaugos sàjunga (IUCN) Pasaulio paveldo komiteto 19-osios sesijos metu
pristatë vietovës ávertinimo rezultatus. Didelio masto kasybos projektas, turëjæs átakos
vandens užteršimui dël naftos nuotekø ir atliekø sàvartynø, taip pat keliø tiesimas, masinis turizmas, kai kuriø gyvûnø rûšiø, pavyzdžiui, upëtakiø populiacijø mažëjimas, buivolø populiacijos
užkrëtimas brucelioze – faktai, árodantys vietovës sunykimo grësmës rimtumà.
Po užsitæsusiø diskusijø, ávertinus esamas ir galimas grësmes vietovei, Pasaulio paveldo
komitetas nutarë átraukti Jeloustounà á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà.

Jungtiniø Amerikos Valstijø Prezidento pareiškimas,
1996 m. rugsëjis
Jungtiniø Amerikos Valstijø Prezidentas Bilas Klintonas viešai pareiškë imsiàsis veiksmø
tinkamai išspræsti kasybos plëtros klausimà.

Pasaulio paveldo komiteto 20-oji sesija, 1996 m. gruodis
Jungtiniø Amerikos Valstijø atstovas informavo Pasaulio paveldo komitetà apie pasiektà
didelæ pažangà rûpinantis Jeloustouno apsauga.

Kas toliau?
Siekdamas užtikrinti pasaulio paveldo vietovës apsaugà, Pasaulio paveldo komitetas
paprašë periodiškai teikti apsaugos priemoniø bei aplinkos tyrimø rezultatø ataskaitas.
Taip komitetas užsitikrino galimybæ nuolat stebëti vietovës bûklæ. Ateityje, komitetui
nusprendus, kad Jeloustouno apsauga pakankama, jis gali nuspræsti išbraukti vietovæ iš
Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašo ir gràžinti jà á Pasaulio paveldo sàrašà.
Jeloustouno átraukimas á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà atkreipë JAV
visuomenës, šalies prezidento ir tarptautinës bendruomenës dëmesá á vietovei iškilusias
grësmes ir sutelkë pastangas išsaugoti šá išskirtiná gamtos paminklà.
Aptarkite šià situacijà kartu su mokiniais, palyginkite Jeloustounui iškilusias grësmes
su Kuršiø nerijai gresiančiu pavojumi, susijusiu su naftos telkinio D-6 eksploatavimu ir
plëtros bei urbanizacijos planais.
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Pasaulio paveldo komiteto 19-oji sesija, 1995 m. gruodis

RADIJO LAIDOS APIE PASAULIO PAVELDÀ
RENGIMAS
Tikslas: tobulinti mokiniø bendravimo ágûdžius pasaulio
paveldo apsaugos labui

Pratimas

Pamokos
užduotis arba
popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos, muzika

Trumpi
aprašymai,
pasaulio
paveldo
žemëlapis

Knygos,
árašai

 Suskirstykite klasæ á grupes ir suplanuokite radijo laidà apie pasaulio paveldà.
Á programà átraukite:
– dialogà – diskusijà tarp mokiniø dël pasirinktos vietovës átraukimo á
Pasaulio paveldo sàrašà;
– pasirinktos pasaulio paveldo vietovës pristatymà (geografinë padëtis,
grožis, svarba, unikalumas, autentiškumas);
– ištraukà iš eilëraščio ar prozos kûrinio, susijusio su pasaulio paveldo
vietove;
– muzikà ir ávairius garsus (gamtos, gyvûnø
garsai, skambučiai, ritualiniai dialogai,
giesmës), keliančius asociacijas su
pasirinkta pasaulio paveldo vietove.



Diskutuodami klasëje išrinkite laidai
tinkamiausias idëjas ir jas išplëtokite.
Paskirstykite užduotis mokiniø grupëms.
Árašykite laidà ir nusiøskite á vietinæ,
regioninæ ar nacionalinæ radijo stotá.

 14 užduotis

 14 užduotis

SÀMONINGUMO SKATINIMAS
Tikslas: skatinti mokiniø pilietiškumà ir aktyvø dalyvavimà
saugant pasaulio paveldà

Diskusija

Pamokos užduotis
ir/arba popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos

Pasaulio paveldo
žemëlapis, trumpi
aprašymai



Aptarkite, kaip mokiniai galëtø prisidëti prie savo bendruomenës
informavimo apie vietiná, šalies bei pasaulio paveldà.

 Sudarykite pasiûlymø sàrašà. Ar ámanoma ágyvendinti kurá nors (ar keletà) iš
šiø pasiûlymø?

 Aptarkite Pasaulio paveldo fondo tikslà.


Aptarkite galimybæ suorganizuoti lëšø rinkimo akcijas, siekiant paremti
vietinio paveldo objekto apsaugà.

 15 užduotis

 15 uþduotis

VARDAI – TAPATYBËS SAUGOTOJAI
Tikslas: pamàstyti apie asmeninæ ir šeimos tapatybæ

Tiriamasis
darbas



Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

2 pamokos ir
popamokinë
veikla

Kalbos

Paprašykite mokiniø, kad su tëvais ar giminaičiais atsektø savo pavardžiø reikšmæ. Tegul mokiniai sužino ir papasakoja, kaip buvo išrinkti jø vardai.
Paklauskite, kà kiekvienas jø galvoja apie savo vardà – kaip jaučiasi vadinamas
tokiu vardu? Ar toks vardas dažnai pasitaiko regione? Galbût jis yra susijæs su
svarbia regiono kultûros ar gamtos paveldo vietove? Ar jis neáprastas? Ar jis
buvo duotas kokio nors žmogaus atminimui – tëvo, senelio ar tolimesnio giminaičio, o gal – iš istorijos, kino, muzikos ar kitø sričiø žinomos asmenybës? Ar
vardas lemia asmens tapatybæ? Jei taip – kaip tai pasireiškia?

 16 užduotis

 16 uþduotis

 17 užduotis

 17 uþduotis
PASAULIO PAVELDO VIETOVËS IR TAPATYBË
TIKSLAS: SUPRASTI PASAULIO PAVELDO
VIETOVIØ VERTYBES

Diskusija

Pamokos
užduotis

1 pamoka ir
popamokinë
veikla

Istorija,
socialiniai
mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

 Naudodamiesi šiame leidinyje esančiomis didžiosiomis fotografijomis
ir bet kuria kita prieinama medžiaga, supažindinkite mokinius su bent
keliomis á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktomis vietovëmis, kurios turëjo
didelës reikšmës žmonijos istorijai ir gamtos apsaugai. Pavyzdžiui:
 (kultûros ir gamtos paveldo) vietovës, su kuriomis žmonës save
tapatina;
 vietovës, žyminčios pasaulio politinës istorijos ávykius;
 vietovës, siejamos su pasaulio religijomis ir tikëjimo sistemomis;
 vietovës, atspindinčios skirtingus žmoniø gyvensenos bûdus.
Toliau esančioje lentelëje pateikiamos diskusijos idëjos.

Žmoniø kilmë

Azija ir
Ramusis vandenynas

Arabø
valstybës

Medžiotojø/
rinkëjø
visuomenë

Tradicinë
visuomenë

Lotynø
Amerika ir
Karibai

Pirkliø
visuomenë

Pramoninkø
visuomenë

Postmodernistinë
visuomenë

Aironbridžo
(Ironbridge)
tarpeklis
(Jungtinë
Karalystë)

Bauhausas ir
jo vietovës
(Vokietija)

Istorinis
Ouro Preto
(Juodojo
aukso) miestas (Brazilija)

Brazilijos
miestas
(Brazilija)

Kordiljerø
ryžiø terasos
(Filipinai)

Pekino Man
Site (Kinija)

Tadrart
Akakuso piešiniai ant uolø
(Libijos Arabø
Džamachirija)
Mozambiko
sala
(Mozambikas)

Afrika

Europa
ir Šiaurës
Amerika

Žemdirbiø
visuomenë

I Sassi di
Matera
(Italija)

Hanzos
miestas
Liubekas
(Vokietija)

ÁVAIRÛS PASTATØ STILIAI - TAPATYBËS IŠRAIŠKA
Tikslas: geriau suvokti tapatybæ nagrinëjant nekilnojamàjá paveldà
(pavyzdžiui, pastatus, paminklus, nacionalinius parkus)

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Kalbos,
geografija

Didžiosios
fotografijos

Paprašykite mokiniø parašyti esë apie Lietuvos ar kurio nors valstybës regiono architektûrà, paminklus ar nacionalinius parkus. Ar kurie nors iš jø yra
átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà? Ar yra tarpusavio ryšys tarp lietuviø kultûros
ir architektûroje naudojamø tradiciniø statybiniø medžiagø, kitø architektûriniø
bruožø (miestø, kaimø planavimas), gamtiniø ištekliø (pavyzdžiui, akmenys iš
vietiniø karjerø) bei fizinio kraštovaizdžio (pavyzdžiui, miestas, pastatytas aplink
ežerà)? Ar kultûrinæ tapatybæ atspindi tai, kaip ir iš kokiø medžiagø pastatytas
jûsø gyvenamasis namas?

Kartu su mokiniais apsilankykite kitai tautinei, religinei bendruomenei priklausančiame visuomeniniame ar religiniame pastate, pavyzdžiui, mečetëje, sinagogoje ar kenesoje. Panagrinëkite, kuo jis išsiskiria iš mûsø regionui, mûsø tautai
bûdingos architektûros pastatø. Aptarkite tautai, religinei sistemai bûdingus
architektûrinius bruožus: statymo bûdà, medžiagas, statinio planavimà erdvëje
ir pan. Kaip šie bruožai siejasi su konkrečios tautos kultûra, religinës sistemos
ideologija?

 18 užduotis

 18 uþduotis

MIESTO TARYBA LEMIA ISTORINËS MIESTO DALIES
ATEITÁ
Tikslas: geriau suprasti paveldo apsaugos reikšmæ

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios pamokos

Socialiniai
mokslai,
matematika

Didžiosios
fotografijos

Surenkite klasëje vaidybiná žaidimà pagal toliau pateiktà situacijà.
Vietinë valdžia sudarë miesto, kuriame gyvenate, centro plëtros planà. Miesto
centras ganëtinai senas, jame išlikæ keletas senø tradiciniø namø, kurie yra reikšmingi jûsø gyvenamos vietovës sàvasčiai. Tačiau gyvenimo sàlygos toje miesto
dalyje gerokai atsilieka nuo modernizacijos proceso.
Negalima árengti vandentiekio ar liftø. Plëtros
plano ádiegimas reiškia, kad seniausioji miesto
dalis bus sunaikinta ir bus statomi modernûs
daugiabučiai namai. Kai kurie vietiniai valdininkai pasisako už pasiûlytà plëtros
planà, kiti vietos politikai tam prieštarauja.
Šiandien visos šalys susitiko nutarti, ar šis
planas bus ágyvendinamas.

Suskirstykite klasæ á penkias grupes:
1. vietinës valdžios grupë, pasisakanti už plano ágyvendinimà;
2. vietinës valdžios grupë, prieštaraujanti plano ágyvendinimui;
3. senamiesčio gyventojai;
4. specialistai (architektai, miesto planuotojai);
5. žiniasklaidos atstovai.
Išrinkite pirmininkà ir du jo pavaduotojus, kurie ves debatus, ir du referentus,
kurie rašys susitikimo protokolà.

 Pamàstykite ir aptarkite panašias grësmes Lietuvos ir pasaulio paveldo
vietovëms arba vietovëms, árašytoms á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà.

 19 užduotis
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MOKYMASIS APIE KULTÛRØ SANDÛRÀ
Tikslas: geriau suprasti ryšá tarp pasaulio paveldo ir tapatybës

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos,
socialiniai
mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Internetas

 Suskirstykite klasæ á grupes. Paprašykite kiekvienos grupës parengti trumpà
pristatymà viena iš toliau pateiktø temø:
• jûsø mokykla;
• jûsø klasë;
• pasaulio paveldo vietovës Lietuvoje.

 Pasikeiskite pristatymais su viena ar keliomis užsienio mokyklomis (paštu,
faksu ar elektroniniu paštu). Jei iki šiol mokykla neturëjo partneriø užsienyje,
tai taps puikia proga juos susirasti. Kà gavote mainais? Kiek laiko tai truko? Kuo
panašûs ir kuo skiriasi jûsø pristatymai?

Aptarkite, kaip naujos ryšio priemonës suartina viso pasaulio žmones.

 20 užduotis
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DIDŽIOSIOS ZIMBABVËS NACIONALINIS
PAMINKLAS, ZIMBABVË
Tikslas: geriau suvokti vietovës istorinæ kilmæ

Diskusija

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Istorija,
geografija,
socialiniai
mokslai,
pilietinis
ugdymas

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai,
didžiosios
fotografijos

Internetas

 Papasakokite mokiniams Didžiosios Zimbabvës istorijà, aptarkite, kokios
istorinës šios unikalios vietovës atsiradimo šaknys. Archeologiniø tyrinëjimø
duomenys liudija, kad ši vietovë yra išskirtinai afrikietiškos kilmës.
Didžioji Zimbabvë yra reikšmingiausias tautos simbolis. Net šalies pavadinimas
kildinamas iš šios garsios ir áspûdingos akmeniniø griuvësiø vietovës („Zimbabvë“
reiškia „namus iš akmens“).
Didžioji Zimbabvë yra išsidësčiusi atviroje miškingoje lygumoje. Tai didžiausias
senovinis statinys Centrinëje ir Pietø Afrikoje. Já sudaro du apgriuvæ objektai:
akropolis – tikra akmeniniø sienø ir granito rieduliø tvirtovë ir Didžioji Siena –
áspûdingas 250 metrø ilgio tašytø akmenø statinys.
Siekiams pripažinti šiø griuvësiø afrikietiškàjà kilmæ ir senàjà kultûrà ilgà laikà
priešinosi baltieji kolonizatoriai, šià teritorijà vadinæ Rodezija. Siekdami perrašyti istorijà, politikai ir propagandistai Didžiosios Zimbabvës paminklo autorystæ
bandë priskirti finikiečiams, arabams, indams ar net hebrajams. Po ilgø valdžios
pareigûnø diskusijø buvo „nuspræsta“, kad Didžioji Zimbabvë nëra afrikietiškos
kilmës.
Tačiau du archeologai Rendalas Maklveris (Randallas Maclveris) ir Gertrûda
Keton-Tomson (Gertrude Caton-Thompson), ilgai tyrinëjæ Didžiàjà Zimbabvæ,
nustatë, kad griuvësiai yra išskirtinai afrikietiškos kilmës. Beveik visi rasti dirbiniai, árankiai, kiti žmogaus buities rakandai buvo priskirti vietos meistrø darbui.
Remiantis šiø ir kitø archeologø, lingvistø ir antropologø tyrinëjimø išvadomis,
Didžiosios Zimbabvës istorijoje galima išskirti mažiausiai tris etapus.
Didžiosios Zimbabvës istorija prasidëjo XI a., kai ant kalvos buvo pristatyta mažø iš molio drëbtø lûšneliø. Po dviejø amžiø lûšneles pakeitë patvaresni
moliniai namai, buvo pradëtos statyti akmeninës sienos. Dar vëlesniame amžiuje Didžiosios Zimbabvës visuomenë suklestëjo dël prekybos rytiniame Afrikos
žemyno krante su kitomis tautomis, ypač musulmonø pirkliais. Tačiau XV a.

Intensyvià prekybà liudijančiø statiniø griuvësiai, unikalios statybos tradicijos ir
planavimo struktûra paskatino diskusijas dël šios vietovës kilmës. Tačiau ilgus
metus trukæ bandymai perrašyti Didžiosios Zimbabvës istorijà ir paneigti jos
tikràjà tapatybæ baigësi: šiandien Didžiosios Zimbabvës griuvësiai simbolizuoja
tautos dvasià ir yra vadinami Afrikos paveldo brangakmeniu.

Paprašykite mokiniø parašyti trumpà rašiná, kuriame jie išdëstytø savo mintis
ir jausmus, išgirdus tokià istorijà. Palyginkite ir aptarkite jø rašinius klasëje.

Galbût prisimenate kitø panašiø istoriniø situacijø?

 21 užduotis

Didžiojoje Zimbabvëje prasidëjo nuosmukis ir miestas pradëjo lëtai nykti.

ULURU KATA TJUTOS
NACIONALINIS PARKAS, AUSTRALIJA
Tikslas: geriau suprasti kultûros kraštovaizdžio sàvokà ir vietiniø
gyventojø pastangø išsaugoti paveldà reikšmæ

Diskusija

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Geografija,
istorija,
socialiniai
mokslai

Trumpi
aprašymai,
pasaulio
paveldo
žemëlapis

Uluru Kata Tjutos nacionalinio parko pavyzdys leidžia pademonstruoti, kaip
vietovës átraukimas á Pasaulio paveldo sàrašà sustiprino vietiniø gyventojø
tapatybës jausmà, didžiavimàsi savo gyvenimo bûdu, pastangas saugoti vietovæ.
Šis parkas taip pat yra sëkmingo vietovës valdymo, bendradarbiaujant vietiniams
gyventojams ir valstybinei aplinkosaugos institucijai, pavyzdys.
1987 metais ši vietovë pirmà kartà buvo ávardyta kaip gamtos paveldo vietovë.
1994 metais ji buvo pervadinta kultûriniu kraštovaizdžiu – vietove, rodančia
žmogaus ir gamtos sàveikà. Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas tapo pirmuoju
kultûriniu kraštovaizdžiu, árašytu á Pasaulio paveldo sàrašà.
Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas yra išsidëstæs istorinëse aborigenø žemëse,
kuriose jie iki šiol gyvena ir kalba savo gimtàja kalba. 1985 m. Australijos vyriausybë
sugràžino šiø žemiø nuosavybës teisæ anangu genčiai, Australijos Pietinës dykumos
čiabuviams. Po šio teisiø sugràžinimo anangu išnuomojo Nacionalinio parko teritorijà Australijos gamtos apsaugos agentûrai. Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas
iki šiol yra saugomas ir prižiûrimas bendromis anangu genties ir šios agentûros pastangomis. Šis atvejis – vienas didžiausiø laimëjimø Australijos gamtos apsaugos ir
Aborigenø judëjimo, siekiant susigràžinti teisæ á žemæ, istorijoje.
Remiantis anangu genties tikëjimu, jø tradicinës žinios ir gyvenimas, tapatybë ir
socialinë santvarka, vertybiø ir tikëjimo sistema, istorinis kraštovaizdis yra gauti iš
tjukurpos. Tjukurpa, anangu kalba verčiama kaip „svajø metas“, formuoja anangu bendruomenës struktûrà, gyvenimo bûdà, santykius tarp bendruomenës nariø
ir jø santyká su žeme. Tjukurpa – jø elgesio kodeksas. Anangu žmonës tikëjo, kad
buvo kûrimo laikas arba „svajø metas“, kai iš žemës gelmiø išëjo jø protëviai. Jie
buvo ir medžiai, ir gyvûnai, ir žmonës. Keliaudami per žemæ, protëviai kûrë viskà,
kas sudarë pasaulá. Jie elgësi kaip žmogiškos bûtybës – medžiojo, kovësi, mylëjo ir
neapkentë. Jie išmokë palikuonis slaptø ritualø ir simboliø, vartojamø raštuose ir
piešiniuose. Jie sukûrë ástatymus ir išmokë žmones, kaip reikia gyventi bendruomenëje. Pavargusios nuo veiklos, šios mitinës bûtybës vël prasmego á žemës gelmes. Tos
vietos dažnai žymimos akmenø sankaupomis ir medžiais.

 22 užduotis
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Mes visuomet sakydavome, kad ši žemë mums svarbi dël tjukurpos, todël man labai džiugu, kad pagaliau žmonës iš užjûrio ir kiti nevietiniai gyventojai pripažásta jos
kultûrinæ vertæ. Praeityje žmonës iš mûsø juokdavosi, vadino mûsø tikëjimà sapnu,
tačiau tjukurpa yra tikra – tai mûsø teisë, kalba, žemë ir šeima kartu.
Jami Lesteris (Yami Lesteris), Uluru Kata Tjutos vietovës valdybos vadovas

 22 užduotis

Šiandien, kaip ir anksčiau, šie mitai yra pasakojami, atgaivinami ávairiø apeigø,
ceremonijø metu, šokiuose, dainose, menuose ir amatuose. Taigi kraštovaizdis, kuris
anangu žmonëms yra natûralus, yra iš tikrøjø prisodrintas kultûriniø prasmiø.
Pasaulio paveldo naujienlaiškis, Nr. 10, 1996 m. kovas

NUMATYTI TURIZMO KRYPTIS
Tikslas: sužinoti apie turizmo kryptis pasaulyje ir turistø
skaičiaus átakà pasaulio paveldo apsaugai

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Matematika,
socialiniai
mokslai

Užduočiø lapas „Pasaulio
turizmo statistika“,
pasaulio
paveldo žemëlapis,
didžiosios fotografijos

Parodykite mokiniams 1-àjà lentelæ, kuri pateikiama užduočiø lape (jei ámanoma,
padarykite šios lentelës kopijà kiekvienam mokiniui). Paaiškinkite jiems kai kuriuos
duomenis, papasakokite, kaip šie duomenys yra surenkami, interpretuojami ir taikomi. Paprašykite mokiniø, naudojantis pasaulio paveldo žemëlapiu, surasti ir suskaičiuoti, kiek pasaulio paveldo vietoviø yra kiekvienoje iš penkiolikos labiausiai lankomø
pasaulio šaliø. Pasiûlykite jiems paieškoti sàryšio tarp pasaulio paveldo vietoviø skaičiaus šalyje ir turistø srauto, taip pat palyginti, kaip 10 labiausiai turistø lankomø šaliø
yra pasiskirstæ geografiškai: kiek iš šiø šaliø yra Afrikoje, Šiaurës ir Pietø Amerikoje
bei Karibø jûros regione, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, Arabø šaliø regione ir
Europoje.

 Parodykite mokiniams II-àjà lentelæ ir paprašykite jø suskirstyti 15 šaliø á du
sàrašus: ekonomiškai išsivysčiusios valstybës ir mažiau ekonomiškai išsivysčiusios
valstybës. Ar labai turistø lankomos valstybës, kuriose yra pasaulio paveldo vietoviø, yra išsivysčiusios valstybës? Ar yra sàryšis tarp šiø dalykø? Aptarkite rezultatus.
Keliose iš labiausiai lankomø valstybiø yra pasaulio paveldo vietoviø?

Parodykite mokiniams III-iàjà lentelæ. Aptarkite, kà reiškia terminas „augimo tempas“. Kodël skiriasi kiekvieno dešimtmečio augimo tempai?

 Suraskite gauti statistiniø duomenø apie turizmà Lietuvoje ir Lietuvos vietoviø,
átrauktø á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà, lankytojø skaičiø, pristatykite šiuos duomenis mokiniams.
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Ispanija

JAV

Italija

Kinija

Jungtinë Karalystë

Kanada

Meksika

Austrija

Vokietija

Honkongas (Kinija)

Vengrija

Graikija

Lenkija

Malaizija

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

10,2

17,4

13,1

15,6

13,1

19,0

18,0

20,6

19,6

25,2

31,2

41,2

50,9

47,9

77,2

687

2000

12,8

15,0

14,1

15,3

13,7

17,9

18,2

19,8

19,7

22,8

33,2

39,6

44, 9

50,1

75,2

684

2001

13,3

14,0

14,2

15,9

16,6

18,0

18,6

19,7

20,1

24,2

36,8

39,8

41,9

51,7

77,0

703

2002

Tarptautiniai turistø srautai
(milijonai)

Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, 2003 m. rugsëjo mën.

Prancûzija

Pasaulis

Valstybë

1.

Nr.

15 labiausiai lankomø valstybiø pasaulyje
Tarptautiniai turistø srautai

25,0

-13, 8

7,3

-1,5

5,1

-5,9

1,1

-4,0

0,3

-9,4

6,2

-3,9

-11,9

4,6

-2,6

-0,5

4,0

-6,8

0,9

3,5

20,7

0,6

2,4

-0,7

1,9

5,9

11,0

0,6

-6,7

3,3

2,4

2,7
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1,9

2,0

2,0

2,3

2,4

2,6

2,6

2,8

2,9

3,4

5,2

5,7

6,0

7,4

11,0

100

2002

2001/2000

2002/2001

Rinkos
dalis

Kaitos procentinë iðraiðka

1 lentelë

Uþduoèiø lapas

Pasaulinio turizmo statistika. I lentelë

Tailandas

15.

7,5

8,5

8,3

9,4

10,8

9,2

7,3

9,3

19,5

18,5

16,2

27,5

30,8

31,5

82,4

473

2000

7,1

7,6

8,4

7,4

10,8

9,4

8,3

10,1

16,3

18,4

17,8

25,8

30,0

32,9

71,9

859

2001

7,9

8,1

8,9

9,0

9,7

9,7

10,1

11,2

17,6

19,2

20,4

26,9

32,3

33,6

66,5

474

2002

Tarptautiniai turistø srautai
(milijonai)

Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, 2003 m. rugsëjo mën.

Australija

14.

Honkongas (Kinija)

9.

Meksika

Austrija

8.

13.

Jungtinë Karalystë

7.

Turkija

Vokietija

6.

12.

Kinija

5.

Kanada

Italija

4.

11.

Prancûzija

3.

Graikija

Ispanija

2.

10.

JAV

Pasaulis

Valstybë

1.

Nr.

15 daugiausia iš turizmo uždirbančiø valstybiø pasaulyje
Pajamos iš tarptautinio turizmo

-5,5

-9,8

1,3

-21,7

-0,6

2,4

5,0

1,9

-16,7

-0,3

9,7

-6,2

-2,5

4,5

-12,8

-2,9

11,7

6,1

5,4

22,0

-10,0

3,1

22,2

11,1

8,0

4,0

14,6

4,3

7,8

2,2

-74

3,2

 23 užduotis

1,7

1,7

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,4

3,7

4,0

4,3

5,7

6,8

7,1

14,0

100

2002

2001/2000

2002/2001

Rinkos
dalis

Kaitos procentinë iðraiðka

I1 lentelë

Uþduoèiø lapas

Pasaulinio turizmo statistika. II lentelë

20,2
108,9
81,4
338,4
12,4
4,2
464,1
101,3

Afrika

Šiaurës ir Pietø Amerika

Rytø Azija ir Ramiojo
vandenyno salos

Europa

Vidurinë Azija

Pietø Azija

Regioninis

Tolimojo nuotolio

215,5

790,9

10,6

35,9

527,3

195,2

190,4

47,0

1006,4

2010

2020

5,4

3,8

6,2

7,1

3,0

6,5

3,9

5,5

4,1

1995–2020

1. Regioninis turizmas apima ir tuos turistø srautus, kai išvykimo (turisto gimtoji) šalis nenurodoma.
2. Tolimojo nuotolio turizmas apima visus turistø srautus, išskyrus keliones regiono teritorijoje.

377,9

1183,3

18,8

68,5

717,0

397,2

282,3

77,3

1561,1

Prognozës

Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, 2000 m. liepos mën.

565,4

Pasaulis

1995

Baziniai metai

Vidutinis metinis
augimo tempas
(%)

Pasaulio turizmo organizacijos ilgalaikë turizmo plëtros vizija iki 2020 m.
Ávažiuojamojo turizmo srautø prognozë
pagal pasaulio regionus (milijonais turistø)

17,9

82,1

0,7

2,2

59,8

14,4

19,3

3,6

100

1995

 23 užduotis

24,2

75,8

1,2

4,4

45,9

25,4

18,1

5,0

100

2020

Rinkos dalis
(%)

III lentelë

Uþduoèiø lapas

Pasaulinio turizmo statistika. III lentelë

TURIZMO TEIKIAMA NAUDA IR KELIAMOS
GRËSMËS PASAULIO PAVELDO VIETOVËMS
Tikslas: geriau suvokti turizmo teikiamà naudà ir keliamas
grësmes paveldo vietovëms

Diskusija

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Kalbos,
socialiniai
mokslai

Du (dideli)
popieriaus
lapai

Padalykite klasæ á dvi grupes. Paprašykite 1-osios grupës sudaryti turizmo teikiamø privalumø šalies paveldo vietovëms sàrašà, o 2-osios grupës – sudaryti turizmo keliamø grësmiø pasaulio paveldo vietovëms sàrašà. Pakvieskite po
vienà grupës atstovà pristatyti sudarytus sàrašus. Padiskutuokite, kaip turizmo
keliamos grësmës galëtø bûti sumažintos.

 24 užduotis

 24 uþduotis

ŽAIDIMAS „PASAULIO PAVELDAS IR TURIZMAS“
Tikslas: dalyvaujant žaidime išsiaiškinti svarbius vietoviø
tvarkymo ir turizmo aspektus

Pratimas

Pamokos
užduotis

3 pamokos

Socialiniai
mokslai,
geografija

Trumpi aprašymai,
pasaulio paveldo
žemëlapis

Žaidimas kauliukais (kauliukai) ir monetos

Taisyklës:
Padalykite klasæ á mažas (2-4 mokiniø) komandas
Pirmosios pamokos metu kiekvienai komandai suteikite informacijos apie
vienà pasaulio paveldo vietovæ (statistiniai duomenys, fotografijos, geografinë
padëtis, aprašymas ir pan.). Kiekviena komanda viso žaidimo metu atstovaus
vienai vietovei. Mokytojo padedama kiekviena komanda turi parengti vietovës
„vadybos planà“.
Antrosios pamokos metu mokiniai gali pradëti žaidimà. Kiekviena komanda
meta kauliukà ir pasislenka á nurodytà vietà.
 Per antràjà pamokà mokiniai gali pradëti žaisti. Kiekviena komanda meta
kauliukà ir pajuda á nurodytà vietà. Kai abi komandos pajuda, šiek tiek laiko
(10-30 minučiø) skiriama pasiruošti užduočiai, nurodytai laukeliuose. Jei
komanda neatlieka nurodytos užduoties, ji negali judëti toliau. Kai komanda
atsiduria laukelyje „plakatas“, ji gauna laiko parengti paveldo vietovæ pristatantá
(reklamuojantá) plakatà. Pirmoji komanda, ávykdžiusi visas gautas užduotis, tarp
jø ir „plakato“, ir pasiekusi „finišo“ laukelá, laikoma žaidimo nugalëtoja.
Trečiosios pamokos metu mokiniai gali aptarti žaidimo rezultatus ir pristatyti
savo plakatus.

 25 užduotis

 25 uþduotis

Paramos lëšø rinkimo
kampanija buvo sëkminga.
Sukurkite tokià kampanijà,
nurodydami 7 priežastis,
kodël parama yra reikalinga.

Dalis vietovës sugriuvo dël
nepakankamo tvarkymo.
Sudarykite problemø sàrašà
(mažiausiai 5) ir numatykite
jø sprendimo bûdus.

19

P L A K ATA S

Grážkite vienuolika
laukeliø atgal.

20

Jûsø vietovæ lanko per dideli
turistø srautai, kurie kenkia
vietovei. Nurodykite penkis
turizmo privalumus ir penkis
vietovei keliamus pavojus.

14

8

7

Pasislinkite penkiais
laukeliais á prieká.

P L A K ATA S

P L A K ATA S

13

2

1

Grážkite á pradžià.

P L A K ATA S

Jûsø vietovë átraukta á Pasaulio
paveldo sàrašà. Pristatykite
turizmo vadybos planà kitoms
komandoms

Pradëti

15

21

P L A K ATA S

Pasislinkite penkiais
laukeliais á prieká.

Pastatytas naujas viešbutis
turistams. Jo valdytojas
suvokia pasaulio paveldo
vietovës išsaugojimo
svarbà. Sukurkite reklaminá
pranešimà apie viešbutá
laikraščiui.

9

P L A K ATA S

3

P L A K ATA S

4

10

16

Grážkite penkiais
laukeliais atgal.

22

Jûsø viešbutis uždaromas dël
kiauro stogo.

Grážkite devyniais
laukeliais atgal.

ICOMOS 5-eriø metø
ataskaita apie jûsø vietovës
apsaugà yra nepatenkinama.

Grážkite penkiais
laukeliais atgal.

Jûsø vietovëje esantis
informacijos centras
yra kritikuojamas dël
teikiamø paslaugø
trûkumo. Parašykite laiškà
lankytojams, prašydami
paremti centro renovacijà.

Grážkite á pradžià.

Vietovæ nusiaubë stichinë
nelaimë. Papasakokite, kas
ávyko, turëdami galvoje savo
vietovës ypatybes.

23

P L A K ATA S

17

P L A K ATA S

11

P L A K ATA S

5

P L A K ATA S

18

Žaidimas „Pasaulio paveldas ir turizmas“
 25 užduotis

24

Jûs gerai prižiûrite paveldo
vietovæ. Parašykite ataskaità
apie vietovës valdymo planà,
problemas, su kuriomis
susiduriate, ir kokias
priemones taikote joms
spræsti.

Pabaiga.

Pasislinkite trimis
laukeliais á prieká.

Jûsø vietovë buvo pristatyta
nacionalinëje televizijoje.

Pasislinkite penkiais
laukeliais á prieká.

12

6
Jûsø vietovæ aplankë
rekordinis skaièius turistø.
Jûs sukaupëte pakankamai
lëðø didelei atnaujinimo
kampanijai. Kokios veiklos
imsitës pirmiausia ir kodël?
Paaiðkinkite tai pieðiniu, be
þodþiø.

Grážkite keturiais
laukeliais atgal.

Jûsø vietovëje labai daug
šiukšliø. Užrašykite 5 bûdus,
kaip spræsti šià problemà.

Uþduoèiø lapas

 26 užduotis

 26 uþduotis
GERAS IR BLOGAS TURISTØ ELGESYS
Tikslas: tapti atsakingu turistu

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis arba
popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos,
socialiniai
mokslai

Pasaulio paveldo
žemëlapis, trumpi
aprašymai, didžiosios
fotografijos

vaidinimui
reikalingos
priemonës

 Paprašykite mokiniø parašyti trumpà scenarijø ir pagal já suvaidinti istorijà apie
blogo elgesio turistà, kuris ážûliai elgiasi pasaulio paveldo vietovëje: šiukšlina,
rašinëja ir piešia ant paveldo objektø, šaiposi iš vietiniø tradicijø ir papročiø – jam
svarbiausia patenkinti savo asmeninius poreikius. Gero elgesio turistui svarbiausia
daugiau sužinoti apie vietines tradicijas ir kultûrà (pasaulio paveldo vietovës istorijà,
vietinius amatus, meno, muzikos, maisto, aprangos ypatumus ir pan.). Po vaidinimo
padiskutuokite su mokiniais, kaip patraukti ážûlø turistà domëtis šalyje esančiomis
pasaulio paveldo vietovëmis ir savo elgesiu rodyti joms daugiau pagarbos. Diskusijoje
pasinaudokite toliau išdëstytomis turisto elgesio gairëmis.

 Paprašykite mokiniø išsirinkti vienà Lietuvoje esančià pasaulio paveldo vietovæ ir
sudaryti šios vietovës naujos pristatymo kampanijos planà. Šiame plane bûtø pateikti
pasiûlymai, kaip turistus supažindinti su nauja vietove. Aptarkite šiuos pasiûlymus
ir pasidalykite jais su vietos institucijomis, atsakingomis už turizmà arba paveldo
apsaugà.

TURIZMO PASLAUGØ PAVELDO VIETOVËSE
ÁVERTINIMAS
Tikslas: suprasti stebëjimo metodikà siekiant pagerinti
turizmo paslaugas paveldo vietovëse

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

2 pamokos ir
popamokinë
veikla

Kalbos,
geografija,
socialiniai
mokslai

Užduočiø
lapas „Turizmo
paslaugø
paveldo
vietovëse
ávertinimas“

 Suplanuokite ekskursijà á netoliese esančià dažnai turistø lankomà paveldo
vietovæ.

Padauginkite užduočiø lapà ir išdalykite jo kopijas mokiniams.
Suteikite mokiniams informacijos apie paveldo vietovæ, kurià ruošiatës aplankyti, paprašykite jø užpildyti užduočiø lape esančià anketà ir parašyti atsakaità.

Surinkæ iš mokiniø užpildytas anketas ir ataskaitas, apibendrinkite jø pastabas
ir pristatykite savo išvadas. Aptarkite bûdus, kaip vietovë galëtø bûti geriau pritaikyta turistams.

 27 užduotis

 27 uþduotis

 Mokiniai turi skirtingais aspektais ávertinti, kaip vietovë yra pritaikyta turistams
PASLAUGA

NEPAKANKAMAI

PAKANKAMAI

GERAI

LABAI GERAI

NURODOMIEJI
ŽENKLAI Á VIETOVÆ

AUTOMOBILIØ
STOVËJIMO AIKŠTELËS

TUALETAI

INFORMACIJA

EKSPOZICIJOS

SUVENYRAI

ŠIUKŠLIADËŽËS

ŠVAROS PALAIKYMAS

GIDO PASLAUGOS

UŽKANDŽIAI

KITOS PASLAUGOS

Ataskaita paveldo vietovës priežiûros ástaigai

Gerb. pone/ponia (pareigûne),
Aš neseniai lankiausi Jûsø prižiûrimoje paveldo vietovëje ir noriu
pasakyti, kad...
 paslaugø tiekimas yra pakankamas
 paslaugø tiekimas yra nepakankamas ir turi bûti pagerintas:
... . . . . . . . . . . . . . .........................
... . . . . . . . . . . . . . .........................
... . . . . . . . . . . . . . .........................
Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ši ataskaita bus Jums naudinga, tobulinant
paveldo vietovës priežiûrà.
Pagarbiai
Paraðas:

Vardas ir pavardë

Turizmo paslaugø paveldo vietovëse ávertinimas

 27 užduotis

Uþduoèiø lapas

GREITKELIO PER PASAULIO PAVELDO VIETOVÆ
TIESIMAS
Tikslas: suvokti interesø ir poþiûriø ávairovæ santykyje su
vystymusi, turizmu ir Pasaulio paveldu

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios pamokos Geografija,
Užduočiø lapas
ir popamokinë matematika,
„Greitkelio
veikla
tikslieji mokslai, per pasaulio
kalbos
paveldo vietovæ
tiesimas“,
trumpi
aprašymai,
pasaulio paveldo
žemëlapis

Padalykite klasæ á penkias grupes, išdalykite po užduočiø lapo kopijà kiekvienai grupei. Paprašykite mokiniø peržiûrëti užduočiø lapà ir priskirti jame pateikiamas nuomones personažams. Tuomet kiekvienai grupei skirkite po vienà
nuomonæ (nuo 1-osios iki 5-osios). Paprašykite kiekvienos grupës išplëtoti jiems
paskirtà nuomonæ.

 Praëjus pakankamai laiko, paprašykite kiekvienà grupæ paskirti po atstovà,
kuris turës dalyvauti debatuose ir apginti savo grupës pozicijà šiuo klausimu.
Kiekviena grupë taip pat turi skirti po vienà atstovà á komisijà, kuri, debatams
pasibaigus, nuspræs, ar bus leista tiesti greitkelá, ar ne. Vëliau klasëje aptarkite
priimtà sprendimà.

 28 užduotis

 28 uþduotis

Naujajai Zelandijai visiškai nereikalingi keliai á laukinæ
gamtà. Toks žingsnis neigiamai paveiktø jos iki šiol
nepaliestà gamtà. Tai ekonominis triukas. Greitkelis
tik palengvintø turistø keliones po Naujàjà Zelandijà,
bet nepritrauktø daugiau turistø, kuriø mums ir
nebereikia. To neturi bûti.
Miškø ir paukščiø apsaugos bendruomenës direktorius

Iš esmës mes laikome toká žingsná bûtinu sprendimu,
nes pakrantëje didëja turistø skaičius. Šis greitkelis padës
susigràžinti viskà, kà esame praradæ. Jei vien tik 10 procentø á
Milfordà vykstančiø autobusø pasiektø vakarinæ pakrantæ, turizmo
industrija padvigubëtø.
Valstybës Vakarinës dalies tarybos vadovas

Slënio ruožuose greitkelis suardytø jautrias pelkiø ekosistemas, o prieškalniø
ruožuose subjaurotø natûralø gamtovaizdá.
Miškø tarnybos pareigûnas

Landšaftas ir kraštovaizdis yra gana išskirtiniai. Greitkelio
nutiesimas taptø nauju Naujosios Zelandijos ir tarptautinio
turizmo industrijos užmoju. Tà pajaustø visi keliaujantys savo
automobiliu iš Hasto á Milfordà.
Transporto ministras

Atsižvelgæ á viskà, nematome šio pasiûlymo žalos. Ekonominis
techninis projekto ágyvendinimo tyrimas rodo, kad išlaidos valstybei
nebus pernelyg didelës. Tai gali bûti naudinga turizmo plëtrai, taip
pat pietvakarinës dalies ir fiordø gyventojams, kuriø pajamos daugiausia
priklauso nuo turizmo.
Otago miesto dienraščio žiniø redaktorius

Šaltinis: Naujosios Zelandijos Greimuto vidurinë mokykla

Greitkelio per pasaulio paveldo
vietovæ tiesimas

 28 užduotis

Uþduoèiø lapas

EKOSISTEMOS IR ŽEMËS FORMOS
Tikslas: daugiau sužinoti apie skirtingas ekosistemø rûšis ir
pasaulio gamtos paveldo vietoves

Pratimas

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Geografija,
Pasaulio paveldo žemëlapis,
tikslieji mokslai
trumpi aprašymai

 Ar šios rûšies ekosistemø ir žemës formø yra vietovëje, kurioje jûs gyvenate? Kokie svarbiausi šiø vietoviø bruožai ir ypatumai (pavyzdžiui, pelkës ir ežerai
drëgnose vietovëse), taip pat kokios augalø ir gyvûnø rûšys (pavyzdžiui, vandens
paukščiai drëgnose vietovëse) joms bûdingos?

Paprašykite mokiniø panagrinëti trumpus vietoviø aprašymus, išrinkti ir suklasifikuoti 20 pasaulio gamtos paveldo vietoviø pagal šias kategorijas:
• miškai;
• pakrantës;
• kalnai.

 Aptarkite mokiniø darbo rezultatus ir paprašykite juos tà patá padaryti su
valstybëje esančiomis vietovëmis.

Paprašykite mokiniø tarp á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktø vietoviø rasti:
• koraliná rifà;
• miškà;
• salà;
• dykumà;
• pelkæ.
Aptarkite gautus rezultatus.

 29 užduotis

 29 uþduotis

Pasaulio paveldas
ir Lietuva

APLINKOS NYKIMAS
Tikslas: nustatyti valstybëje jau egzistuojančias ar dar tik
gresiančias aplinkosaugos problemas ir jø ryšá su pasaulio
gamtos paveldo vietovëmis.

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

3 pamokos

Geografija,
tikslieji mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Mokslinës
knygos,
spaudos
straipsniø
iškarpos

Paprašykite mokiniø sudaryti svarbiausiø valstybëje ar regione jau egzistuojančiø ar tik gresiančiø aplinkosaugos problemø sàrašà (tai gali bûti erozija, klimato pokyčiai, vandens lygio kilimas, dykumëjimas, miškø naikinimas ir pan.).
Paklauskite mokiniø nuomonës, ar šios problemos gresia miesto, nacionalinës ar
regioninës reikšmës paveldo vietovëms.
Ar jûsø šalyje ar regione sprendžiamos aplinkosaugos problemos? Kokiø priemoniø – vietiniø ar tarptautiniø – imamasi joms spræsti?
 Paprašykite mokiniø vienà savaitæ rinkti spaudoje pasirodančius straipsnius
aplinkosaugos tema. Vëliau klasëje išanalizuokite surinktà medžiagà ir aptarkite

 30 užduotis

 30 uþduotis

BIOLOGINEI ÁVAIROVEI KYLANTYS PAVOJAI
Tikslas: atpažinti galimas grësmes biologinei ávairovei

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

4 pamokos ir
praktinë veikla
(kelionë)

Popamokinë
veikla

Tikslieji
mokslai,
biologija

Užrašø sàsiuviniai,
pieštukai, žiûronai,
fotoaparatas

Paklauskite mokiniø, kuris iš toliau pateikiamø grësmæ biologinei ávairovei keliančiø reiškiniø egzistuoja aplinkinëje teritorijoje:
• natûraliø ekosistemø pokyčiai (pavyzdžiui, žemës ûkio tikslais
išnaikintos natûralios augalø rûšys);
• áveistos naujos rûšys (kurios gali naikinti ekosistemoje natûraliai
augančius augalus ar gyvenančius gyvûnus ir konkuruoti su natûraliomis
gyvûnijos rûšimis dël teritorijos);
• oro, vandens, dirvos užterštumas, triukšmas;
• gamtos ištekliø gavyba;
• kiti.

 Paklauskite mokiniø, ar jie žino apie kokius nors paukščiø, gyvûnø ar augalø
populiacijø pokyčius aplinkinëje teritorijoje.

 Ar yra imamasi kokiø nors aplinkosaugos priemoniø sustabdyti biologinës
ávairovës nykimà?

 Suplanuokite praktinæ užduotá ir ágyvendinkite jà netoliese esančiame parke,
miške, paukščiø rezervate. Užduoties tikslas turi bûti vietos biologinës ávairovës
tyrimas (augalø ir gyvûnø rûšiø skaičiaus nustatymas). Pakvieskite á klasæ tëvus, kad
mokiniai galëtø pristatyti savo darbo rezultatus platesnei auditorijai. Paklauskite
tëvø nuomonës, ar biologinë ávairovë tapo gausesnë ar sumažëjo, lyginant su ankstesniu laikotarpiu.

 Jei turite galimybæ, suplanuokite kelionæ ir kartu su mokiniais apsilankykite Lietuvos kaimynystëje – Lenkijoje ir Baltarusijoje – esančioje pasaulio paveldo
paminklu pripažintoje Belovežo girioje. Prieš ekskursijà supažindinkite mokinius su
šiuo gamtos paminklu.

 31 užduotis

 31 uþduotis

GONDVANOS ŽEMYNO DËLIONË
Tikslas: daugiau sužinoti apie žemynø formavimàsi ir
izoliacijos reikšmæ gamtos paveldui

Pratimas

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Geografija,
istorija, tikslieji
mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
užduočiø lapas
„Gondvanos
dëlionë“

Žirklës, klijai,
pasaulio
žemëlapis

Papasakokite mokiniams apie Gondvanos žemynà.
Ištyræ randamø uolienø ir fosilijø pavyzdžius, mokslininkai teigia, kad Naujoji
Zelandija kažkada buvo milžiniško žemyno – Gondvanos, kuri apëmë Australijà,
Afrikà, Pietø Amerikà, Indijà, Antarktidà, – dalis. Naujoji Zelandija yra svarbiausias ryšys, siejantis esamà pasaulá ir Gondvanà, kadangi maždaug prieš 80 milijonø metø, kai ji atskilo nuo Antarktidos ir Australijos, sala visà laikà buvo izoliuota. Šalis turi 1 600 kilometrø vandenyno pakrantæ, o žmonës čia atsikëlë tik
maždaug prieš 1 000 metø. Naujosios Zelandijos pirmykštë augalija išliko nepakitusi daug milijonø metø. Net ir šiandien šalis išlieka viena labiausiai izoliuotø
žemës vietoviø.

 Padalykite klasæ á mažas grupeles. Išdalykite kiekvienai grupei po užduočiø lapo kopijà. Paprašykite iškirpti užduočiø lape nupieštus žemynus pagal
kontûrinæ linijà, sudëlioti ir suklijuoti ant Gondvanos žemyno kaip dëlionæ.
Padiskutuokite, kaip Gondvanos suskilimas atskyrë Naujàjà Zelandijà nuo likusio
pasaulio ir apsaugojo jos augalijà ir gyvûnijà.

Palyginkite Gondvanà su šiandienos žemynais.
Šaltinis: Greimuto vidurinë mokykla, Naujoji Zelandija
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PASAULIO GAMTOS PAVELDO VIETOVIØ VERTINIMAS
PAGAL ATITINKAMUS KRITERIJUS
Tikslas: geriau suvokti pasaulio gamtos paveldo vietoviø
atrankos kriterijus

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

3 pamokos

Gamtos
Didžiosios fotografijos, pasaulio
mokslai, dailë
paveldo žemëlapis, trumpi
aprašymai

 Parinkite 5 gamtos paveldo vietoves, esančias skirtinguose pasaulio žemynuose,
naudodamiesi trumpais aprašymais (padarykite pasirinktø vietoviø aprašymø kopijas
arba nurašykite aprašymus, nenurodydami kriterijø, pagal kuriuos jos buvo átrauktos á
Pasaulio paveldo sàrašà).
Padalykite mokinius á penkias grupes ir išdalykite kiekvienai grupei po penkis parinktø vietoviø aprašymus. Grupës turi nustatyti jø vietà pasaulio paveldo žemëlapyje ir
kriterijus, pagal kuriuos vietovës buvo átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà. Paprašykite,
kad kiekviena grupë išrinktø po vienà mokiná, kuris pristatytø grupës nuomonæ visai
klasei. Palyginkite jø atsakymus su faktiniais kriterijais, nurodomais trumpuose aprašymuose.
 Priminkite mokiniams kriterijus, pagal kuriuos gamtos paveldo vietovës yra
átraukiamos á Pasaulio paveldo sàrašà, ir pasiûlykite jiems pagal kiekvienà iš šiø kriterijø sudaryti Lietuvos ir Baltijos valstybiø regiono vietoviø sàrašus. Tuomet paprašykite jø patikrinti, kurios iš jø pasiûlytø vietoviø jau yra nurodytos pasaulio paveldo
žemëlapyje. Aptarkite šio darbo rezultatus. Pasiûlykite mokiniams pagaminti plakatus
jø pasiûlytoms vietovëms pristatyti ir sukurti šûkius, raginančius išsaugoti šias vietoves.
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Uþduoèiø lapas
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Gondvanos žemyno dëlionë
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Uþduoèiø lapas

GONDVANA

Gondvanos žemyno dëlionë

SAUGANT APLINKÀ
Tikslas: suvokti geros pasaulio gamtos paveldo vietoviø
priežiûros svarbà

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Kalbos, geografija,
tikslieji mokslai,
biologija

Pasaulio paveldo
žemëlapis, trumpi
aprašymai

 Paaiškinkite mokiniams esamà Banc d‘Arguino nacionalinio parko Mauritanijoje
bûklæ, tuomet suorganizuokite vaidinimà pagal toliau pateiktà scenarijø ásivaizduojamoje
pasaulio paveldo vietovëje. Padalykite klasæ á grupes, kurios turës atstovauti skirtingiems
interesams.

 Grupë verslininkø nori išplëtoti žvejybos verslà. Šiam tikslui ágyvendinti jie jau
surado kelis užsienio investuotojus. Tačiau nacionalinio parko vadovybë ir vietos
aplinkosaugininkai nerimauja, kad ženklus žvejybos mastø padidëjimas neigiamai paveiks
laukiniø paukščiø gyvenimà. Valdžios institucijos norëtø, kad vietos gyventojø pajamos
padidëtø, tačiau nenori, kad dël to pakistø gerai suderinta ekosistema. Koks sprendimas
patenkintø visas interesø grupes?
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PASTANGOS UŽTIKRINTI
EKOLOGIŠKAI DARNIÀ PLËTRÀ
Tikslas: suteikti mokiniams žiniø ir paskatinti màstyti apie
taršos žalà aplinkai

Pratimas

Pamokos
Kelios pamokos Dailë, tikslieji
užduotis arba
arba kelios
mokslai
popamokinë
savaitës
veikla
popamokinës
veiklos

Konteineriai perdirbamoms
šiukšlëms: stikliniams ir
plastikiniams buteliams,
popieriui, skardinëms, kartono
dëžëms ir pan.

Užterštumas dažnai siejamas su pereikvojimu ir iššvaistymu. Saikingas ištekliø naudojimas
ir atliekø perdirbimas gali padëti išspræsti šià problemà. Turime sugalvoti, kokiø priemoniø
galëtume nedelsdami imtis, kad paskatintume perdirbti atliekas ir optimaliai naudoti išteklius.
Pakvieskite á klasæ aplinkosaugininkà, kad jis papasakotø apie atliekø perdirbimo svarbà ir
bûdus. Paprašykite mokiniø sukurti ir parengti atliekø, skirtø perdirbti, rinkimo (stikliniø ir
plastikiniø buteliø, skardiniø, popieriaus) kampanijà mokykloje ir bendruomenëje, átraukiant
ir mokiniø tëvus. Nuspræskite, kurie produktai gali bûti renkami perdirbimui. Pasiûlykite
dailës bûreliui sukurti kampanijà pristatančius plakatus. Ávertinkite kampanijos rezultatus
kartu su mokiniais.

Padiskutuokite apie pasaulio paveldo vietoviø darnià plëtrà ir apsaugà. Kodël yra svarbu
perdirbti tas pačias žaliavas ir iš naujo jas naudoti bei jø nešvaistyti?

Paskatinkite mokinius ásitraukti á vietos aplinkos ir paveldo vietoviø tvarkymà, renkant
šiukšles ir, jei ámanoma, atiduodant jas perdirbti.
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PAVELDO TAKAI
Tikslas: ugdyti kûrybiškumà, paskatinti nuotykiams, sužinoti
daugiau apie aplinkà

Pratimas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios pamokos
Socialiniai
ir popamokinë mokslai, tikslieji
veikla
mokslai,
biologija

Žemëlapiai

 Mokiniai mëgsta nuotykius ir atradimus, taigi pasiûlykite jiems suplanuoti ypatingà kelionæ á paveldo vietoves. Kartu pamàstykite, kokia tai galëtø
bûti kelionë (gamtos, kultûros ar miesto paveldo vietovëmis) ir kokiomis
priemonëmis (fotografuodami ar filmuodami) užfiksuosite savo kelionæ. Kai
apsispræsite dël kelionës temos, atsineškite á klasæ žemëlapiø ir kartu juos
peržiûrëkite. Paprašykite mokiniø suplanuoti maršrutus ir laisvu laiku apsižvalgyti numatomose sustojimo vietose. Kai kelionës maršrutas bus suplanuotas,
paprašykite mokiniø parengti lankstinukà apie kelionës maršrutà, kuriame bûtø
pristatytos svarbiausios jo ypatybës.

 Skirkite vienà dienà iškylai. Keliaudami stenkitës lavinti visas jusles: uoskite,
klausykitës, stebëkite aplinkà.

 Atsižvelgdami á tai, koká áspûdá jûsø mokiniams padarë ši iškyla, numatykite
panašias iškylas, á kurias mokiniai galëtø pasikviesti savo ar kitos mokyklos klases, savo tëvus, mokytojus ir pan.
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APIBRËŽTI TAIKÀ IR PASAULIO PAVELDÀ
Tikslas: suvokti taikos ir pasaulio paveldo sàsajà

Diskusija

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Istorija,
pilietinis
ugdymas,
kalbos

Pasaulio
paveldo
konvencija,
pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Žodynas

Parašykite lentoje žodá „taika“ ir paprašykite mokiniø surašyti kiek ámanoma
daugiau terminø, posakiø, kuriuose yra žodis „taika“. Tegul kiekvienas mokinys
perskaito savo sàrašà. Jiems beskaitant, surašykite visus posakius lentoje,
pasižymëkite, kurie nepasikartojo, kurie pasikartojo ir kiek kartø. Kai visi baigs
skaityti, galësite apibendrinti, kokie posakiai dažniausiai asocijuojasi su žodžiu
„taika“.

 Pakartokite tà pačià užduotá su terminu „pasaulio paveldas“, prieš tai
paprašydami mokiniø peržiûrëti pasaulio paveldo žemëlapá ir išrinkti vietoves,
kuriø pavadinimai asocijuojasi su žodžiais „taika“, „harmonija“, „tyla“, „ramybë“
arba terminais „gynyba“, „karas“ (pavyzdžiui, taikos paminklai, fortai, gynybiniai
átvirtinimai, sienos). Tuomet paprašykite jø pasirinkti vienà ar kelias vietoves,
siejamas su taika, kurios yra aprašomos šiame mokymo vadovo skyriuje, ir
pabandyti surasti daugiau informacijos apie jas bei priežastis, kodël jos siejamos
su taika. Mokiniai gali naudotis enciklopedijomis mokyklos bibliotekoje,
internetu ir kitais šaltiniais.

PASAULIO PAVELDAS IR TAIKA MÛSØ REGIONE
Tikslas: pamàstyti apie taikà simbolizuojančias pasaulio
paveldo vietoves

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

1 pamoka

Istorija,
geografija, dailë

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Knygos apie
Lietuvos istorijà

Paprašykite mokiniø išrinkti kultûros ir gamtos vietoves (galbût pasaulio paveldo vietoves), kuriose buvo pasirašyti taikos susitarimai, arba vietoves, istorijos
požiûriu turinčias simbolinæ vertæ (pavyzdžiui, didieji mûšiai, svarbios deklaracijos ir pan.)

 Paprašykite mokiniø á klasæ atsinešti visà informacijà, kurià jie sugebëjo
rasti apie tas vietoves, ir pasirinktomis kûrybinës raiškos formomis (rašiniu,
eilëraščiu, piešiniu, kitokiu meno kûriniu) išreikšti savo nuomonæ apie šiø vietoviø skelbiamà žinià.
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ATKURTI KARO METU PAŽEISTÀ PAVELDÀ
Tikslas: sužinoti apie pasaulio paveldo atkûrimà

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

1 ar 2
pamokos

Istorija

Knygos apie
vietos istorijà,
vietinë
literatûra, interviu su vietiniais
gyventojais

 Paprašykite mokiniø apklausti savo senelius, giminaičius, kaimynystëje
gyvenančius pagyvenusius žmones, kurie patys išgyveno karà ar ginkluotà
konfliktà:

• Ar jie atsimena, kokios svarbios kultûros institucijos, pastatai, gamtos
paveldo vietovës buvo smarkiai apgadintos ar sugriautos šalyje karo
ar ginkluotø konfliktø metu?
• Ar jos buvo atkurtos? Kà jie mano apie jø atkûrimà?
• Ar tarp atkurtøjø yra pasaulio paveldo vietoviø?

 Paprašykite mokiniø apibendrinti tai, kà jie sužinojo, pasinaudokite jø
parengtomis santraukomis pradëdami diskusijà klasëje.
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KULTÛROS IR GAMTOS PAVELDO APSAUGA
KARO METU
Tikslas: sužinoti apie Hagos konvencijà ir gamtos apsaugos
svarbà karo metu

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Istorija,
pilietinis
ugdymas

1954 m. Hagos
konvencija

Aptarkite Hagos konvencijos preambulæ su mokiniais, pabandykite surasti visà
konvencijos tekstà. Aptarkite:

• istoriná kontekstà (laikotarpis po Antrojo pasaulinio karo), kai buvo
parengta Hagos konvencija;
• Hagos konvencijos arba paveldo apsaugos tikslus karo metu;
• kokiais aspektais Hagos ir Pasaulio paveldo konvencijos skiriasi ir
kokiais aspektais jos viena kità papildo;
• neseniai vykusiø karø ar ginkluotø konfliktø, kuriø metu buvo
taikoma Hagos konvencija, pavyzdžius;
• kokia žala karo metu daroma gamtai.

Padiskutuokite klasëje apie karo daromà žalà gamtai.
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PRIETARAI – GRËSMË TAIKAI
Tikslas: pašalinti netolerancijà, skatinti supratimà apie
kultûrø sandûrà ir pagarbà pasaulio gamtai.

Diskusija

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Istorija,
pilietinis
ugdymas,
kalbos,
literatûra

Istorinës knygos, enciklopedijos

 Duokite mokiniams užduotá pasirinktomis priemonëmis (rašinys, eilëraštis,
piešinys, plakatas, daina ir pan.) išreikšti savo nuomonæ apie tai, kokie ryškûs
istoriniai ávykiai (masinis vietiniø gyventojø (pvz. indënø) naikinimas, vergovë,
Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai) paskatino prietarus, netolerancijà ir
diskriminacijà ir kodël yra svarbu užtikrinti taikià ateitá pasaulyje.

 Pabandykite kartu susieti jø nuomonæ su žiniomis apie pasaulio paveldà: ar
kitø kultûrø ir gyvenimo bûdø pažinimas per pasaulio paveldo vietoviø pažinimà
ugdo supratimà, pagarbà kitoms tautoms ir pasaulinei aplinkai?
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SUDARYKITE KRYŽIAŽODÁ
„PASAULIO PAVELDAS IR TAIKA“
Tikslas: ádiegti mokiniams, kad pasaulio paveldo apsauga ir
taika yra gyvybiðkai susijæ.

Pratimas

1 arba 2
pamokos

Pilietinis
ugdymas

Pasaulio
paveldo
žemëlapis

Užduočiø lapas: sudarykite
kryžiažodá „Pasaulio paveldas ir
taika“, žodynas, enciklopedija

 Paprašykite mokiniø sudaryti du sàrašus: vienà – pasaulio paveldo vietoviø,
o kità – terminø ar žodžiø, kurie siejasi su taika (pavyzdžiui, taikos sinonimai:
„paliaubos“, „harmonija“, „sutarimas“, „draugystë“, „ramybë“, „tyla“; susijæ
žodžiai: „neprievarta“ ir priešingi žodžiai: „karas“, „agresija“, „ginkluotas konfliktas“, „priešiškumas“, „kova“, „pasipriešinimas“ ir pan.)

Tuomet duokite mokiniams užduotá, vartojant pasaulio paveldo vietoviø pavadinimus ir antrojo sàrašo žodžius, sudaryti kryžiažodá. Kaip pavyzdá galite naudoti užduočiø lapo tinklelá.
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Uþduoèiø lapas

Sudarykite kryžiažodá „Pasaulio paveldas ir taika“

GRUZINØ POLIFONINIS DAINAVIMAS
Tikslas: supažindinti mokinius su unikalia gruzinø tautos tradicija,
padëti suvokti, kaip tradicija atskleidžia jà puoselëjančios tautos
tapatybæ, supažindinti su nematerialiojo paveldo apsaugai
kylančiomis grësmëmis.

Diskusija

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Muzika

Garso árašai

Dainavimas yra viena svarbiausiø gruzinø kultûros tradicijø. Nors šalies kultûra ir kalba
buvo nuolat engiamos užkariautojø, polifoninis dainavimas gimtàja kalba yra išsaugota
šimtmečiø senumo tradicija.
Ilgaamžes protëviø tradicijas tæsiantis gruzinø folkloras – tautos istorijà bylojanti vokalinë
kronika, patraukianti originaliomis, tobulomis polifonijos formomis. Dainavimo tradicijos
ir formos iškiliausiø dainininkø buvo perduodamos iš kartos á kartà, daugelis jø turëjo
dainavimo mokyklas, prisiminimai apie kitus gyvi tik gruzinø mintyse. Nors greta kalbos
dialektø Gruzijoje egzistuoja ir muzikiniai dialektai, atsiradæ dël geografiniø ir socialiniø
aplinkybiø, skirtingi ritmu, intonacija, struktûra ir harmonija, juos visus vienija polifonija.
Gruzinø polifonijoje vyrauja tirolietiškas dainavimo bûdas ir jam bûdinga aukštø garsø
ávairovë. Gruzinø dainoms bûdinga didelë žanrø ávairovë: apeigø dainos, lyrinës ir meilës
dainos, darbininkø dainos, užstalës dainos, gydymo dainos, kasdieniø žygiø ir kelioniø
dainos, istorinës, epinës ir herojinës dainos, himnai. Polifoninë daina pati savaime skamba
kaip orkestras, todël dažniausiai joms nereikia instrumentinio akompanimento. Visgi
dainoms kartais akompanuojama Gruzijos tradiciniais styginiais instrumentais: chonguri,
panduri, chianuri.
Gruzinø dainos mena senovines tradicijas, istorinius ávykius, áamžina ankstyvosios
krikščionybës bei pagonybës apeigas. IV a. pradžioje, plintant krikščionybei, kartu su
pasaulietinëmis dainomis buvo kuriami ir bažnytiniai himnai. Gruzinø dvasiniai himnai buvo
pirmieji iš graikø kalbos išversti himnai. Kuriant naujus himnus bei jø tekstus, atsirado
profesionalioji gruzinø muzika.
Nepaisant sudëtingos Gruzijos istorijos, žmonës išsaugojo savo šalies žodinæ ir rašytinæ
kalbà, architektûrà, religijà ir dainø kultûrà. Tačiau šiandien šiai tradicijai realø pavojø kelia
industrializacijos, urbanizacijos arba kaimo bendruomeniø mažëjimas bei šiuolaikinës
muzikos populiarëjimas.
2001 m. UNESCO gruzinø polifonijà paskelbë žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo
šedevru. Be to, tais pačiais metais UNESCO tarptautinë vertinimo komisija iš 36
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Lietuvos gyventojai taip pat turëjo galimybæ susipažinti su gruzinø polifoninio dainavimo
tradicija. 2003 m. Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos organizuotame tarptautiniame
renginyje „Civilizacijø dialogas. Kaukazas“, kuris buvo skirtas Baltijos ir Kaukazo šaliø
partnerystei kultûros ir meno srityse skatinti, dalyvavo vieno žymiausiø gruzinø polifoninio
dainavimo choro „Basiani“ trupë, Vilniuje surengusi milžiniško susidomëjimo sulaukusá
koncertà.

• Aptarkite šià tradicijà su mokiniais. Pasiklausykite gruzinø polifoninio
dainavimo árašø. Kaip tautos tapatybæ, gyvenimo bûdà, pasaulëžiûrà, tautiná
charakterá, tradicijas lemia gyvenamoji aplinka? Kodël kartais netgi tos pačios
valstybës skirtinguose regionuose gyvena skirtingo bûdo, skirtingas tradicijas
puoselëjantys tos pačios tautos žmonës?
• Ar žinote kitø tautø unikaliø dainavimo tradicijø? Kuo yra unikalios aukštaičiø
sutartinës?
• Kaip manote, kokioms Lietuvos nematerialiojo paveldo tradicijoms gresia
didžiausias pavojus išnykti? Kodël?
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pasiûlytø dainø gruzinø liaudies dainà „Čakrulo“ pripažino geriausiu viso pasaulio tautø
folkloro šedevru. Siekiant išsaugoti šià unikalià gruzinø tautos tradicijà, imamasi konkrečiø
veiksmø: iš viniliniø plokšteliø á lazerines plokšteles perrašomi senieji polifoninio dainavimo
árašai, taip pat perrašoma vaizdinë medžiaga, rengiamos ekspedicijos á rytø Gruzijos
kaimus árašyti senøjø dainininkø atliekamas dainas ir užrašyti tradicijas (pavyzdžiui, vyno
gamybos ritualus).

NOGAKU TEATRAS, JAPONIJA
Tikslas: supažindinti mokinius su unikalia japonø teatro tradicija,
padëti suvokti, kaip tradicija atskleidžia jà puoselëjančios tautos
tapatybæ.

Pratimas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

Kelios pamokos

Dailë,
istorija, socialiniai
mokslai,
teatras

Knygos apie teatro
istorijà, internetas, priemonës
kaukëms
daryti

Papasakokite mokiniams apie Nogaku teatrà.
Nogaku teatras pradëjo formuotis XIV-XV a., tačiau tikràja jo „gimimo“ data laikomas
XVIII a., kuomet Sangaku teatras iš Kinijos persikëlë á Japonijà. Tuo metu Sangaku apëmë
ávairiausiø rûšiø pasirodymus su akrobatiniais numeriais, dainomis, šokiais, komiškais
vaidybiniais etiudais. Laikui bëgant teatras prisitaikë prie kito socialinio konteksto, asimiliavo
japonø tradicines meno ir išraiškos formas. Šiandien Nogaku yra svarbiausia japonø teatro
rûšis, padariusi didelæ átakà lëliø teatrui ir Kabuki teatrui, be to, išgarsinusi Japonijà pasaulyje
– tuometiniams europiečiams jis pasirodë labai modernus ir ypatingas. Nogaku
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No ir Kyogen pakaitomis atliekami toje pačioje scenoje, tad nors tai yra skirtingos scenos
meno atmainos, jos visada papildo viena kità. Pagrindinës abiejø teatro formø aktoriø
technikos priemonës – dainavimo bûdas, pozos ir eisenos stilius – iš esmës yra tapačios.
Ryškesná skirtumà tarp No ir Kyogen sudaro jø atskleidžiamos temos.
Teatras beveik nesikeitë – ir dabar mes matome toká No, koks jis buvo XVII a. Scenà sudaro
kvadratinë aikštelë, uždengta šinto šventyklø stogu. Su grimo kambariais scenà jungia tiltas,
kuriuo ateina ir išeina aktoriai. Be tilto, svarbus scenografijos akcentas – didelë pušis scenos
gale, primenanti, kad No teatro spektakliai anksčiau bûdavo vaidinami tik po atviru dangumi,
greta pušynø. Scenos dešinëje ir užpakalinëje dalyje yra dar dvi mažesnës aikštelës chorui bei
orkestrui. Orkestrà sudaro fleitininkas ir trys bûgnininkai. Japonø bûgnai daromi iš vyšnios.
Japonø grojimas šiek tiek skiriasi nuo europiečiø. Muzikantas ne tik groja, bet dar skleidžia
keistà, neáprastà gerkliná garsà. Chore dainuoja aštuoni vyrai. Kaip ir visuose Japonijos
teatruose, No vaidina tik vyrai, be to, iš senøjø No dinastijø. Tapti No aktoriumi, negimus
tos dinastijos šeimoje, beveik neámanoma. Spektakliuose kalbama senàja japonø kalba, be
to, ne tiek kalbama, kiek dainuojama rečitatyvu, dël to suprasti tekstà labai sunku.
Kadaise Nogaku pasirodymà sudarë penki No spektakliai, o intarpuose buvo vaidinami Kyogen
spektakliai. Pasirodymai yra klasikiniai tikràja to žodžio prasme. Jei esi Kyogen aktorius, gali
vaidinti tik intarpuose. Tiesa, dar gali bûti scenos patarnautoju. Choristas niekada nebus
muzikantu, o muzikantas niekada nedainuos chore. Pjesës remarkose nurodoma, kur turi
stovëti kiekvienas aktorius, sakydamas tam tikrus žodžius. Skirtingø teatro mokyklø (iš viso
jø yra penkios) remarkos šiek tiek skiriasi. Visø mokyklø aktoriai rengiasi labai puošniai,
o pagrindiná vaidmená atliekantis aktorius visada dëvi kaukæ. No kaukes daro specialûs
meistrai iš hinoki – kiparisui giminingo medžio. Iš to paties medžio daroma ir No scena.
Visos kaukës daromos specialiais árankiais, o lyginamos be švitrinio popieriaus. Tipiškos
No kaukës: mergina, ápykusi moteris ir piktas vyras. Labai ádomu tai, kad kaukës yra tarsi
gyvos – jos gali ir nuliûsti, ir pralinksmëti. Toká áspûdá sukuria šešëliai, susidarantys, kaukæ
pakreipus tam tikra kryptimi.
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vaidinimai dažnai yra pagrásti siužetais iš tradicinës literatûros; jiems naudojamos kaukës,
kostiumai, šokiø spektakliams kuriama scenografija. Iš Nogaku teatro aktoriø ir muzikantø
reikalaujama ypatingo profesionalumo ir specialaus pasirengimo. Nogaku apima dvi teatro
rûšis: No ir Kyogen, kurie atliekami toje pačioje erdvëje. No yra seniausias tradicinis Japonijos
teatras, be to, pirmas profesionalus teatras pasaulyje. No teatrui pradžià davë religinës
apeigos, liaudies muzikiniai vaidinimai. Nors dabar No nëra toks populiarus kaip Kabuki,
jau nuo XV amžiaus jis globojamas aukštuomenës. No galima apibûdinti kaip „teatrà be
juoko“. Juokas galimas Kyogen. Jei No yra kilmingøjø teatras, kuriame sutinkami legendø,
literatûriniai ir istoriniai personažai (tarp jø dievai ir demonai, vaiduokliai ir anapusinio
pasaulio bûtybës), tai Kyogen yra paprastø žmoniø teatras, kupinas šmaikščiø dialogø ir
komišku stiliumi kuriantis žmogiškø silpnybiø sceninius portretus.

Jaunesniøjø kartø susidomëjimas teatru mažëja. Visgi dar 1957 m. Nogaku buvo
pripažintas esmine Japonijos nematerialiojo paveldo vertybe – tai garantavo šiai tradicijai
ir jos puoselëtojams teisinæ apsaugà. Finansiškai Nogaku teatrà remia Japonijos vyriausybë.
Nacionalinis Nogaku teatras buvo ákurtas 1983 m. ir nuo to laiko nuolat rengia vaidinimus.
Jis taip pat organizuoja aktoriø kursus, kuriuose tobulinamas pagrindiniø vaidmenø atlikimas.
Teatro vaidinimai yra árašomi ir saugojami.
2001 m. UNESCO sudaryta tarptautinë vertinimo komisija paskelbë Nogaku teatrà
žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevru.

• Aptarkite šià tradicijà su mokiniais. Kuo ji unikali ir kaip ji atskleidžia japonø
tautos savitumà?

• Kartu su mokiniais pabandykite pasigaminti tradiciniø No teatro kaukiø.
Informacijos apie tai, kaip jos gaminamos, galite rasti internete. Turëdami
No kaukes, galite pabandyti sukurti improvizuotà vaidinimà. Galite naudotis
vadovëlyje pateikiamu siužetu arba bet kuriuo kitu, kurá galite rasti internete.
• Kà žinote apie lietuviø tautinio teatro ištakas? Kuo ši tradicija yra unikali, kaip
ji susiformavo ir kaip ji atskleidžia mûsø tautos savitumà? Ar lietuviø tautinio
teatro tradicijai gresia pavojus išnykti?
Norëdami, kad geriau suprastumëte šià tradicijà, pateikiame vieno iš tradiciniø No teatro
vaidinimø siužetø.
Dodžozi

Legenda pasakoja, kaip Jamabuði kalno ðventikas kartà bekeliaudamas juokais pasakë
mergaitei, jog kai ji uþaugs, turës iðtekëti uþ jo, o ji naiviai tuo patikëjo. Laikas bëgo ir kai
ðventikas jà vël aplankë, ji buvo jau paaugusi ir uþsipuolë já, kad nepraðo jos tekëti uþ jo.
Ðventikas jà atstûmë, o kai ji ásiuto, jis turëjo bëgti á Dodþozi ðventyklà praðytis paslepiamas
nuo jos. Dodþozi ðventikai nuleido vienà varpà ir paslëpë jame ðventikà. Mergina vijosi já, bet
paskendo patvinusioje Hidakos upëje, o jos pavydas ir pyktis virto gyvate. Gyvatë perplaukë upæ,
surado varpà ir apsivijo já. Bronzinis varpas ákaito ir ðventikas ten gyvas sudegë. No vaidinimo
siuþetas prasideda vëliau, kai ðventykloje ðventinamas naujas varpas. Pasirodo pavydi Dodþozi
ðventyklos moters-gyvatës dvasia, áðoka á naujà varpà, bet galiausiai jà áveikia ðventikø maldø
galia.
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No teatre emocijos yra išreiškiamos labai stilizuotais tradiciniais gestais, todël veiksmas,
vykstantis ant scenos, atrodo keistas ir kartu ypatingas. Veiksmas plëtojamas labai iš lëto,
o aktoriø žingsniai – tarsi ateiviø iš kitos planetos. Be to, dainuodamas aktorius bûtinai turi
paimti á rankas vëduoklæ.

BINČO KARNAVALAS BELGIJOJE
Tikslas: supažindinti mokinius su unikalia belgø tautos tradicija,
pamàstyti apie lietuviø tautos švenčiø tradicijas

Pasaulio
paveldas ir
Lietuva
Diskusija

Pamokos užduotis
arba popamokinë
veikla

1 pamoka

Dailë, teatras,
humanitariniai mokslai

Viduramžiškas Binčo miestas yra Aino (Hainaut) provincijoje, apie šešis kilometrus á pietus
nuo Briuselio. Kasmet likus trims dienoms iki Gavënios mieste prasideda karnavalas,
sutraukiantis ne tik 32 tûkstančius miestiečiø, bet ir minias miesto svečiø. Šios šventës
šaknys siekia viduramžius, todël Binčo karnavalas yra viena seniausiø Europoje gatvës
švenčiø.
Pasirengimas karnavalui prasideda maždaug šešios savaitës iki jo pradžios. Linksma
nuotaika persmelkia visà miestà ir tûkstančiai Binčo gyventojø imasi siûtis prašmatnius
kostiumus, mokosi mušti bûgnus, repetuoja balinius šokius. Sekmadiená skelbiama oficiali
karnavalo pradžia ir Binčo gatves bei kavines užplûsta bûriai klajojančiø persirengëliø.
Bûtinas ir bemaž populiariausias personažas – madmuazelë, ekstravagantišku moterišku
apdaru pasipuošæs vyras. Karnavalo kulminacija – Užgavëniø antradienis, kuomet gatvëse
pasirodo legendiniai žiliai. Ámantriais raudonais, geltonais, juodais kostiumais, milžiniškomis
stručiø plunksnomis puoštomis skrybëlëmis pasidabinæ, medinëmis klumpëmis avintys,
vaško kaukëmis su mažais akinukais prisidengæ, keli šimtai žiliø, mušant bûgnams,
žygiuoja miesto gatvëmis. Kiti šventës dalyviai taip pat ásilieja á šià procesijà kartu su vietos
pučiamøjø orkestrais. Skamba styginiø ir mušamøjø instrumentø atliekama tradicinë
muzika, šokami ámantrûs senoviniai šokiai. Karnavalas užbaigiamas žiliø šokiu pagrindinëje
miesto aikštëje ir áspûdingais fejerverkais vakarëjančiame danguje.
Binčo karnavalas yra nuoširdžiai mëgstama šventë, garsëjanti savo spontaniškumu ir pačiø
dalyviø finansiniu palaikymu. Miestiečiai labai didžiuojasi šiuo karnavalu ir stengiasi išlaikyti
rafinuotas amatø tradicijas ir patirtá, susijusias su tradiciniø kostiumø, aksesuarø gaminimu,
muzika ir šokiais.
Šiandien Binčo karnavalas vis toks pat populiarus. Vis dëlto industrializacijos ir
žiniasklaidos spaudimas lëmë, kad kai kurie tradiciniai karnavalo aspektai nunyko. Siekiant
komercinës naudos, Žilio ávaizdis kaip karnavalo emblema pradëtas intensyviai naudoti ir
dël to neišvengiamai iškraipytas.
Siekiant apsaugoti tradicijos unikalumà ir tæstinumà, Tarptautiniame karnavalø ir kaukiø
muziejuje buvo ásteigtas specializuotas centras, skirtas užtikrinti fotografijø archyvo
apsaugà, kompiuterizuoto registro sukûrimà, paskaitø ir parodø rengimà, siekiant skatinti
visapusiškesná šios tradicijos supratimà. Taip pat rengiami tobulinimo kursai muzikantams
(ypač bûgnininkams), tradiciniø amatø puoselëtojams.
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paveldo šedevrais yra paskelbti Oruro ir Barankvilos karnavalai Bolivijoje. Visi be abejonës
yra girdëjæ apie Rio de Žaneiro karnavalà Brazilijoje. Ypatingas ir savitas Venecijos
karnavalas Italijoje, kasmet sutraukiantis minias dalyviø iš visos Europos.

• Kiekvienoje valstybëje yra savitø ávairiausiø švenčiø tradicijø, kai kurios jø
savo kilme siekia netgi pagonybës laikus. Pasidomëkite, kaip susiformavo ir
ásitvirtino vienos ar kitos šventës Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Kokias
žinote unikalias lietuviškas šventes? Kuo išskirtinës Užgavëniø, Velykø, Kûčiø
lietuviškos tradicijos?

Pasaulio
paveldas ir
Lietuva
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Karnavalai ypač populiarûs Pietø Amerikos šalyse. Žmonijos žodinio ir nematerialiojo

KALAVAJØ TAUTOS PASAULËŽIÛRA IR KULTÛRA
Tikslas: supažindinti mokinius su unikalia liaudies medicinos
tradicija, padëti pažinti augalus ir jø gydomàsias savybes, kai
kuriuos mineralus, žmogaus anatomijà, organø fiziologijà

Pratimas

Pamokos
užduotis ir/arba
popamokinë
veikla

1 ar 2
pamokos

Biologija,
geografija,
tikyba, etika

Kalavajø etninë grupë yra ásikûrusi kalnuotame Bautistos Savedros (Bautista Saavedra)
regione, esančiame á pietus nuo La Paso, Bolivijoje. Ši tautelë gyvavo dar iki Inkø imperijos
susikûrimo. Kaip ir daugelis kitø Andø kalnø regiono tradicijø, kalavajø papročiai ir
vertybës formavosi veikiami indënø tradiciniø tikëjimø ir krikščionybës.
Kallawaya reiškia „gydytojø žemë“ arba „žolininkai iš šventosios medicinos žemës“.
Brangiausias kalavajø turtas – iš protëviø paveldëtos medicinos žinios. Ávairiø gydymo
ritualø ir ceremonijø atlikimas yra pagrindinis kalavajø pragyvenimo šaltinis. Andø kalnuose
gyvenančios kalavijø tautos pasaulëžiûra ir kultûra yra mitø, ritualø, vertybiø ir meniniø
išraiškø vienovë. Išskirtinë šios tautos pasaulëžiûra, pagrásta senaisiais čiabuviø tikëjimais,
reiškiasi tradicinëje medicinoje, kurios veiksmingumas pripažástamas ne tik Bolivijoje,
bet ir kitose Pietø Amerikos valstybëse, kuriose praktikuoja kalavajø šventikai-gydytojai.
Gydymo menas kyla iš puikaus gyvûnø, augalø ir mineralø gydomøjø galiø išmanymo ir
ritualiniø žiniø dermës. Gydymo menu verčiasi išskirtinai tik vyrai, kurie keliaudami
po skirtingas vietoves praturtina savo žinias apie gydančiø galiø turinčius augalus. Andø
kalavajø tautos botaninë farmakopëja (farmakopëja – vartojamø vaistø ir gydymo priemoniø
visuma) apima apie 980 rûšiø augalø ir yra viena turtingiausiø pasaulyje.
Kalavajø tautos moterys taip pat dalyvauja kai kuriose apeigose, rûpinasi nëščiosiomis
ir vaikais, audžia kalavajø motyvais išpuoštà tekstilæ. Muzikantø grupelës, vadinamos
„kantus“, apeigø metu groja piemenø fleitomis ir bûgnais, tokiu bûdu siekdamos užmegzti
kontaktà su dvasiø pasauliu.
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Pasaulio
paveldas ir
Lietuva

Siekiant išsaugoti šià unikalià tradicijà nuo sunykimo, parengtas veiksmø planas, kuriame
numatyta sukurti kalavajø farmakopëjos teisinës apsaugos priemones, taip pat rengti ávairias
lavinimo programas tyrimø ir kultûros vadybos srityse, kurios paskatintø jaunus žmones
labiau domëtis ir aktyviau prisidëti prie savo kultûros išsaugojimo.

• Aptarkite šià tradicijà su mokiniais. Padiskutuokite, kokie veiksniai kelia šiai
tradicijai didžiausià grësmæ?

• Prisiminkite lietuviø tradicinæ medicinà. Kuo ádomi lietuviø liaudies medicina?
Kokie pavojai gresia liaudies medicinai Lietuvoje?

• Pasikvieskite á pamokà žolininkà, kad papasakotø mokiniams apie gydymà
žolelëmis. Kartu su mokiniais pabandykite surinkti artimiausiose apylinkëse
augančiø vaistiniø augalø herbariumà.
• Kartu su mokiniais aplankykite apylinkëje esančius šventus šaltinius, alkakalnius
ar akmenis, prie kuriø galëjo bûti gydomos ligos. Pasiteiraukite vietiniø žmoniø
apie tokiø vietø ypatumus. Jei tai yra miesto aplinka, galite pasidomëti apie
tokiø vietø buvimà istoriniuose šaltiniuose, aplankykite jas.
• Kokius tradicinius gydymo bûdus žinote? Ar juos naudojate? Mokiniai gali
užrašyti bent tris – keturis receptus, kuriais buvo gydomi jø tëvai, seneliai ar
giminaičiai (pavyzdžiui: kaip buvo gydomos karpos, dedervinës, sloga, kosulys,
kaip varoma rakštis, kà daryti apsideginus, peršalus.)
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Per šimtmečius sukauptos unikalios kalavajø žinios buvo perduodamos iš kartos á kartà
– tëvø sûnums. Tačiau šiandien tradicinei kalavajø gyvensenai kyla išnykimo grësmë
dël kultûrø sandûros. Šios tradicijos gyvavimà taip pat neigiamai veikia skurdas, vietos
bendruomeniø teisinës apsaugos priemoniø stoka, masinis jaunø žmoniø išsikëlimas iš
gimtøjø vietø, ieškant pelningesnës veiklos. Papildomas grësmes taip pat kelia kritiškas
vaistø gamybos kampanijø požiûris.

PASIÛLYMAS ÁTRAUKTI VERTYBÆ Á LIETUVOS
NEMATERIALIOJO PAVELDO VERTYBIØ REGISTRÀ
Tikslas: susipažinti su nacionaliniø vertybiø siûlymo ir atrankos
á Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø sàrašà
procesu.

Pratimas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

Viena ar
kelios
pamokos

Kalbos,
dailë,
muzika,
humanitariniai
mokslai

Užduočiø lapas: siûlymas átraukti
nematerialiojo paveldo vertybæ á
Lietuvos nematerialiojo paveldo
vertybiø registrà. Rekomendacijos
mokiniams.

 Kaip jau žinote, kiekviena valstybë, prisijungusi prie Nematerialiojo paveldo
apsaugos konvencijos, ásipareigoja sudaryti nacionaliná nematerialiojo paveldo vertybiø
registrà. Šiuo metu toks registras rengiamas ir Lietuvoje. Registruojamos ne tik pačios
tradicijos, bet ir jø puoselëtojai, jø sutelktumo vietovës, renkami kiti susijæ duomenys.
Naudodamiesi užduočiø lapu bei rekomendacijomis, galite parengti vienos pasirinktos
nacionalinës nematerialiojo paveldo vertybës paraiškà.
• Suskirstykite mokinius á grupeles. Kiekviena grupë turi pasirinkti po
vienà tradicijà, kuri, jø nuomone, yra unikali ir verta bûti árašyta á Lietuvos
nematerialiojo paveldo vertybiø registrà, ir parengti jos paraiškà.
• Siûlomø vertybiø pristatymus galite iškabinti klasëje ant sienos arba surinkti
ir parengti lankstinukà. Šià užduotá ir jos rezultatus galite aptarti surengæ
susitikimà su savivaldybës ar nacionalinës institucijos, kuri rûpinasi tautinës
kultûros apsauga ir puoselëjimu, atstovais.
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Siûlymas átraukti nematerialiojo paveldo vertybæ á Lietuvos
nematerialiojo paveldo vertybiø registrà
Lietuva nusprendë sudaryti nematerialiojo paveldo vertybiø registrà. Jûsø klasës paprašë parengti
vienos ar keliø nematerialiojo paveldo vertybiø paraiškas. Rengdami paraiškas turësite padirbëti
pamokoje ir po pamokø (pavyzdžiui, aplankyti pasirinktø vertybiø puoselëtojus).

Rekomendacijos, kaip rengti paraiškas
Naudokitës jums pateikta paraiškos rengimo forma ir atkreipkite dëmesá á toliau išvardytus reikalavimus:
Skiltyje „Vertybës aprašymas“:
• aprašykite vertybæ ir pateikite jos pagrindiniø bruožø sàrašà;
• aprašykite vertybës istorijà;
• pateikite nuotraukø, garso, vaizdo árašø;
• pateikite trumpà šaltiniø, kuriuose galima rasti informacijos apie vertybæ, sàrašà.
Skiltyje „Vertybës tinkamumo átraukti á nacionaliná nematerialiojo paveldo vertybiø registrà pagrindimas“:
• nurodykite priežastis, dël kuriø ši vertybë laikytina nacionalinës reikšmës nematerialiojo paveldo vertybe. Vertindami jos svarbà, atsižvelkite á nacionalinius nematerialiojo paveldo ypatumus.
Skiltyje „Vertybës apsauga“:
• nurodykite, kas yra atsakingas už vertybës išsaugojimà. Ar ja rûpinasi vietos, nacionalinës organizacijos ar patys žmonës? Ar vertybës apsauga užtikrinta teisinëmis
priemonëmis?
Skiltyje „Palyginimas su panašiomis vertybëmis“:
• pateikite duomenø apie kitas panašias ar tos pačios srities (teatro, dainavimo meno,
amatø) tradicijas kitose Europos ar viso pasaulio tautose;
• ávertinkite dabartinæ tradicijos gyvavimo, jos apsaugos bûklæ lygindami su kitomis
lietuviø tradicijomis
Ar tradicijai gresia išnykimo pavojus?

Dël kokiø priežasčiø?

Ar imamasi veiksmø jai išsaugoti?

Rekomendacijos mokiniams

 47 užduotis

Uþduoèiø lapas

Tauta, kuriai ši nematerialiojo paveldo vertybë priskiriama

Asmenys, kurie rengë paraiškà

Data
Vertybës pavadinimas

Teritorija, kurioje vertybë puoselëjama

Vertybës aprašymas

Vertybës tinkamumo átraukti á Lietuvos nematerialiojo paveldo vertybiø registrà pagrindimas

Kriterijai

Vertybës apsauga

Palyginimas su panašiomis vertybëmis

Siûlymas átraukti nematerialiojo paveldo vertybæ á
Lietuvos nematerialiojo paveldo vertybiø registrà

 47 užduotis

Uþduoèiø lapas

