Kitul Educaţional UNESCO este un document strategic al Educaţiei pentru Patrimoniu, care ne
aduce experieţa unor generaţii de dascăli europeni, cei care au implementat Educaţia pentru
Patrimoniu în ţările Europei Occidentale şi de Nord. Acest document a fost tradus în anul 2017, în
cadrul proiectului cultural UNESCO Educaţional.RO, organizat şi implementat de Asociaţia
Gaspsar, Baltasar & Melchior/Şcoala de la Piscu, cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural
Naţional. Traducerea s-a făcut fragmentar, după documentul în limba engleză accesibil aici:
http://whc.unesco.org/en/educationkit/
Acest document poate fi urmărit în paralel, pentru completare prin accesul la imagini şi fragmente
care, dupăpărerea noastră, nu au necesitat traducerea.
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Prefaṭӑ a Directorului General UNESCO
(Imagine)
Un tribut adus profesorilor de la clasӑ: pionerii educaṭiei prin Patrimoniul Mondial.
Pe parcursul ultimelor secole, o bunӑ parte din patrimoniul nostru a fost pierdut ȋn mod irecuperabil.
Am fost, ṣi continuӑm sӑ fim, martorii distrugerii ṣi deteriorӑrii unor comori irecuperabile din cauza
dezastrelor naturale, a rӑzboaielor, a sӑrӑciei extreme, industrializӑrii ṣi poluӑrii. Alte cauze aflate la
baza acestei tragedii prelungite ṣi continue sunt ignoranṭa, indiferenṭa, lipsa de grijӑ ṣi lipsa de
apreciere.
Adoptând Convenṭia Patrimoniului Mondial ( 1972), comunitatea internaṭionalӑ s-a angajat sӑ previnӑ
dispariṭia patrimoniu cultural ṣi natural, preṭios ṣi de neȋnlocuit. De la adoptarea ei, peste 700 de situri,
din peste 120 de ṭӑri din jurul lumii, au fost ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial la care, ȋn fiecare
an, mai multe situri sunt adӑugate. Fiecare sit are valoarea universalӑ ṣi constituie o parte intrinsecӑ a
civilizaṭiei noastre universale. Fiecare sit aflat ȋn pericol sau distrus ar reprezenta o pierdere ne
neȋnlocuit pentru ȋntreaga umanitate.
Viitorul patrimoniului ce ne mai rӑmâne va depinde ȋn mare parte de deciziile ṣi acṭiunile actualei
generaṭii de tineri, care ȋn curând vor deveni liderii ṣi actorii decizionali de mâine.
Astfel, drept rӑspuns la Articolul 27 al Convenṭiei Patrimoniului Mondial, care declarӑ cӑ ”…Statele
Membre ale acestei Convenṭii se vor strӑdui prin toate mijloacele potrivite, ṣi ȋn special prin programe
educaṭionale ṣi de informare, sӑ ȋntӑreascӑ aprecierea ṣi respectul cetӑṭenilor lor pentru patrimoniul
cultural ṣi natural…”, Centrul Patrimoniului Mondial al UNESCO a lansat ȋn 1994 Proiectul
educaṭional al tineretului pentru Patrimoniul Mondial din cadrul UNESCO – ”Patrimoniul Mondial ȋn
mâini tinere” prin Proiectul Reṭelei de Școli Asociate ( ASPnet).
Una dintre reuṣitele acestui Proiect a fost producerea, testarea ṣi evaluarea acestui Ghid de Resurse
pentru Profesori - ”Patrimoniului Mondial ȋn mâini tinere”. Acesta a devenit o resursӑ valoroasӑ
pentru profesori ȋn vederea sensibilizӑrii tinerilor asupra importanṭei pӑstrӑrii patrimoniului lor local,
naṭional sau mondial, pentru a le oferi competenṭele necesare sӑ facӑ asta ṣi pentru a institui un
angajament pe viaṭӑ faṭӑ de acest efort demn de merit.
Profesorii ASPnet au jucat un rol deosebit de folositor ȋn dezvoltarea educaṭiei prin Patrimoniul
Mondial ṣi ȋn a face aceastӑ resursӑ educaṭionalӑ mai disponibilӑ. Astfel, le aduc un tribut special lor,
precum ṣi altor profesori ṣi specialiṣti ȋn patrimoniu din ȋntreaga lume, pentru contribuṭiile lor
deschizӑtoare de drumuri. Calitatea prezentei publicaṭii se datoreazӑ ȋn mare mӑsurӑ eforturilor
speciale ale profesorilor ṣi ȋi apreciez pentru creativitatea lor ṣi abordӑrile inovative, care nu doar
stimuleazӑ interesul ṣi participarea tinerilor pentru protejarea Patrimoniului Mondial, dar ṣi
ȋmbunӑtӑṭesc procesul de ȋnvӑṭare ȋn ṣcoalӑ ṣi ȋn comunitate.
Educaṭia reprezintӑ cheia ȋmplinirii personale, dezvoltӑrii, conservӑrii, pӑcii ṣi bunӑstӑrii. Prin
educaṭie, tinerii pot gӑsi noi moduri sӑ construiascӑ angajamente ṣi sӑ ȋntӑreascӑ acṭiunea ȋn favoarea
pӑstrӑrii patrimoniului nostru cultural ṣi natural, a patrimoniului nostru tangibil ṣi intangibil, ṣi a
patrimoniului nostru local ṣi mondial. Eforturile lor vor fi nu doar spre beneficiul prezentei generaṭii,
dar ṣi spre cel al generaṭiilor viitoare.

Patrimoniul Mondial nu este un concept static. În fiecare an, Comitetul Patrimoniului Mondial se
ȋntâlneṣte pentru a ȋnscrie mai multe situri pe Lista Patrimoniului Mondial. Educaṭia prin Patrimoniul
Mondial este de asemenea un proces dinamic, care cuprinde cei patru piloni ai ȋnvӑṭӑrii pentru secolul
21 - ȋnvӑṭarea pentru cunoaṣtere, ȋnvӑṭarea pentru a face, ȋnvӑṭarea pentru a fi ṣi ȋnvӑṭarea pentru a
convieṭui. De asemenea, este strâns legatӑ de promovarea educaṭiei de calitate, aṣa cum este subliniat
ȋn Cadrul de Acṭiune ”Educaṭia pentru toṭi” adoptat de Forumul Mondial pentru Educaṭie din Dakar,
Senegal, ȋn aprilie 2000.
Educaṭia prin Patrimoniul Mondial sprijinӑ reafirmarea identitӑṭii, a respectului reciproc, a dialogului,
a unitӑṭii ȋn diversitate, a solidaritӑṭii ṣi interacṭiunii pozitive ȋntre culturile lumii. Sper cӑ acest
material va fi folosit pe larg de cӑtre profesorii de la clasӑ pe parcursul curricumului ṣcolar – de cӑtre
profesorii de istorie, de ṣtiinṭe, de geografie, de arte, de matematicӑ, de literaturӑ, ṣi alte subiecte ṣi
domenii de studiu. Folosind acest material, dezvoltând materiale suplimentare ṣi prin ȋmbogӑṭirea
practicilor din clasӑ, profesorii pot ajuta la mobilizarea tineretului de astӑzi ȋn feluri care aduc oamenii
acestei lumi mai aproape ȋntr-un climat de ȋncredere, apreciere reciprocӑ ṣi solidaritate.
Koïchiro Matsuura
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Introducere
Bine aṭi venit la cea de a doua ediṭie a Ghidului de resurse educaṭionale despre Patrimoniul Mondial
pentru profesori, care a fost pregӑtit ca parte din Proiectul educaṭional al tineretului pentru Patrimoniul
Mondial din cadrul UNESCO - ”Patrimoniul Mondial ȋn Mâini Tinere”.
Lansat de Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO ṣi de Proiectul Reṭelei de Școli Asociate
( ASPnet), ȋn 1994, proiectul ȋṣi propune sӑ dezvolte abordӑri educaṭionale inovative ȋn vederea
suṭinerii conservӑrii Patrimonului Mondial, prin a da elevilor posibilitatea:


Să ȋnveṭe mai mult despre siturile culturale ṣi naturale de valoare universala incontestabilӑ,
ȋnscrise pe lista Patrimoniului Mondial;
 Să dobândeascӑ noi abilitӑṭi necesare pentru a ajuta la conservarea acestor situri care sunt
protejate prin Convenṭia Patrimoniului Mondial UNESCO din anul 1972;
 Să creeze noi atitudini ṣi un angajament pe viaṭӑ faṭӑ de pӑstrarea patrimoniului local, naṭional
ṣi mondial, pentru generaṭiile prezente ṣi viitoare;
 Să joace un rol instrumental ȋn pӑstrarea formidabilei diversitӑṭi culturale ṣi naturale a lumii
prin cooperare internaṭionalӑ.
Printr-o abordare multidisciplinarӑ, proiectul ȋṣi propune sӑ implice elevii ȋn educaṭia prin patrimoniu
ṣi ȋn activitӑṭi de conservare ȋn ṣcolile lor, dar ṣi la situri de patrimoniu, locale ṣi naṭionale, ȋn
colaborare cu muzee, manageri de sit ṣi comunitӑṭile locale.
Pentru a introduce acest nou concept de educaṭie prin Patrimoniului Mondial, atât ȋn sala de clasӑ cât
ṣi ȋn afara ei, un Ghid de resurse educaṭionale pentru profesori a fost pregӑtit de cӑtre UNESCO ȋn
1999, cu ajutorul Fundaṭiei Rhone-Poulenc/Institute de France, ṣi al Agenṭiei norvegiene pentru
cooperare ȋn dezvoltare ( NORAD). Ghidul s-a bazat pe informaṭii din partea elevilor ṣi profesorilor
din peste 130 de ṭӑri care au contribuit la dezvoltarea unor noi activitӑṭi educaṭionale pentru tineri ṣi au
participat la câteva dintre Forumurile de tineret pentru Patrimoniul Mondial, organizate de cӑtre
UNESCO, la nivel naṭional ṣi internaṭional, ȋn Norvegia ( 1995), Croaṭia (1996), Zimbabue (1996),
China (1997), Japonia (1998), Senegal (1999), Maroc (1999), Australia (2000), Peru (2001) ṣi Suedia
(2001).
Prima ediṭie a Ghidului a fost publicatӑ ȋn limbile arabӑ, chinezӑ, englezӑ, finlandezӑ, francezӑ,
indonezianӑ, japoneze, laoṭianӑ, rusӑ, spaniolӑ, uzbecӑ ṣi vietnamezӑ ṣi a fost experimentat de
profesori ṣi profesori din reṭeaua ASPnet din ṣcolile asociate UNESCO, din peste 130 de ṭӑri. O
versiune on-line a Ghidului poate fi consultatӑ pe pagina UNESCO World Heritage Education:
www.unesco.org/whc/education.
Prin organizarea unor cursuri subregionale de instruire a profesorilor ȋn cele mai multe pӑrṭi ale lumii,
au fost dezvoltate strategii regionale ṣi naṭionale pentru implicarea tinerilor ȋn educaṭia prin
Patrimoniul Mondial, ṣi activitӑṭi participative pentru asistarea ṭӑrilor ȋn sarcina de a integra acest nou
concept educaṭional ȋn curricumulul formal.
Este o mare provocare sӑ produci materiale pentru uzul profesorilor de gimnaziu care predau
discipline diferite ȋn numeroase, dacӑ nu chiar ȋn toate pӑrṭile lumii. Cu toate cӑ s-a lucrat cu grijӑ ȋn
realizarea acestui Ghid pe baza abordӑrilor educaṭionale actuale ṣi a activitӑṭilor dezvoltate de

profesori din multe ṭӑri, ṣi ȋn lumina sugestiilor ṣi recomandӑrilor fӑcute de studenṭi ṣi profesori din
ȋntreaga lume, este evident cӑ materialul trebuie sӑ fie adaptat situaṭiilor locale ṣi naṭionale.
Feedback-ul valoros din partea multor profesori ṣi studenṭi care au testat prima versiune a Ghidului a
indicat cӑtre moduri importante de ȋmbunӑtӑṭire pentru aceastӑ cea de a doua ediṭie. Cu toate acestea,
una dintre concluziile principale ale evaluӑrii a fost cӑ Ghidul, aṣa cum se prezintӑ, este valid ca
”unealtӑ” pentru pregӑtirea activitӑṭilor naṭionale ṣi regionale. Ținând cont de numeroasele cereri
pentru Ghid primite de la diverṣi parteneri din jurul lumii, UNESCO a ales sӑ publice aceastӑ cea de a
doua ediṭie ca o versiune uṣor modificatӑ, care rӑmâne aproape de textul original.
Participarea activӑ ṣi contribuṭia profesorilor, a experṭilor ȋn patrimoniu, ṣi a creatorilor de curriculum
din ȋntreaga lume ȋn experimentarea acestui nou concept educaṭional au condus mai departe la
dezvoltarea de materiale regionale ṣi naṭionale ȋn vederea susṭinerii educaṭiei prin Patrimoniul
Mondial. De exemplu, mai bine de 15 versiuni ȋn limbi naṭionale ale Ghidului se aflӑ ȋn prezent ȋn
pregӑtire la Comisiile Naṭionale UNESCO. O versiune regionalӑ a Ghidului, cum este ”Patrimoniul
Mondial ȋn mâini tinere – O perspectivӑ pacificӑ”, va fi publicatӑ ȋn 2002. În America Latinӑ, comisii
naṭionale pentru educaṭia prin Patrimoniul Mondial cerceteazӑ ȋn prezent moduri de ȋmbunӑtӑṭire a
activitӑṭilor la nivel regional ṣi local.
Dezvoltarea unui curriculum reprezintӑ un efort neȋntrerupt, care solicitӑ cercetare, testare ṣi evaluare.
Este un proces continuu ṣi un obiectiv pe termen lung. Ne aflӑm ȋn pragul inaugurӑrii unui nou
concept educaṭional, dat fiind faptul cӑ am intrat ȋntr-un nou mileniu, cu noi speranṭe ṣi aṣteptӑri
pentru o lume paṣnicӑ ṣi sӑnӑtoasӑ ȋn care toṭi oamenii se vor strӑdui ȋmpreunӑ, acum ṣi ȋn viitor, sӑ
conserve preṭiosul nostru Patrimoniu Mondial.
Editorii UNESCO
Elizabeth Khawajkie

Breda Pavlic

Sarah Titchen

Emblema Patrimoniului Mondial ṣi Patrimonito
Convenṭia Patrimoniului Mondial aduce ȋmpreunӑ conservarea patrimoniului cultural ṣi naṭional aṣa
cum este simbolizat de emblema Patrimoniului Mondial.
( Logo)
Aceastӑ emblemӑ simbolizeazӑ interdependenṭa siturilor culturale ṣi naturale: pӑtratul central este o
formӑ creatӑ de oameni ṣi cercul reprezintӑ natura, cele douӑ fiind strâns legate. Emblema este rotundӑ
precum lumea, dar ȋn acelaṣi timp este un simbol al protecṭiei.
( Logo)
Patrimonito s-a ”nӑscut” pe durata unui atelier de lucru din cadrul Primului Forum al tineretului
pentru Patrimoniul Mondial, din Bergen, Novergia, ȋn 1995, fiind creat de un grup de elevi vorbitori
de limbӑ spaniolӑ care-ṣi doreau sӑ creeze pe cineva cu care sӑ se poatӑ identifica. Patrimonito
ȋnseamnӑ ”mic pӑstrӑtor al patrimoniului” ȋn limba spaniolӑ, ṣi acest personaj reprezintӑ un tânӑr care
vine ȋn ajutorul patrimoniului.
(Imagine ) : Patrimonito ȋṣi ia la revedere de la tinerii prezenṭi la Primului Forum al tineretului african
pentru Patrimoniul Mondial, Zimbabue ©UNESCO

Cum sӑ folosiṭi acest Ghid
Acest Ghid a fost pregӑtit pentru dumneavoastrӑ , profesori ai ṣcolilor gimnaziale:
 care predaṭi ȋn toate pӑrṭile lumii, ȋn condiṭii diferite, inclusiv unele foarte dificile ( lipsa
infrastructurii ṣcolare, lipsa materialelor ṣi resurselor de ȋnvӑṭare, mulṭi elevi ȋn clasӑ,
curriculum supraȋncӑrcat, etc. ), precum ṣi pentru aceia dintre voi care se aflӑ ȋn ṣcoli echipate
cu ultimele tehnologii educaṭionale ( acces la internet, CD-ROM, etc.)
 instruiṭi ȋn multe discipline : geografie, istorie, limbi strӑine, ṣtiinṭӑ, matematicӑ, arte, etc.,
predând elevilor cu vârsta cuprinsӑ ȋntre 12 ṣi 18 ani.
Ghidul este organizat ca o ”trusӑ de unelte” cu care puteṭi:
 selecta ceea ce doreṣti sӑ foloseṣti ȋn clasӑ ṣi ȋn afara ei, astӑzi, mâine, sӑptӑmâna viitoare sau
ȋn urmӑtoarele luni;
 porni de la ȋnceputul Ghidului ṣi citi despre abordӑrile educaṭionale sugerate;
 merge direct la una dintre secṭiunile tematice: Convenṭia Patrimoniului Mondial, Patrimoniul
Mondial ṣi identitate, Patrimoniul Mondial ṣi turism, Patrimoniul Mondial ṣi mediu
ȋnconjurӑtor, Patrimoniul Mondial ṣi o culturӑ a pӑcii;
 examina resursele conṭinute de Ghid, ca de exemplu Convenṭia Patrimoniului Mondial, Harta
Patrimoniului Mondial, fotografiile laminate;
 adӑuga propriul material, ca de exemplu informaṭii produse de ṭara dumneavoastrӑ despre
situri de patrimoniu mondial, despre acṭiuni din ṭara dumneavoastrӑ ṣi din alte locuri pentru
conservarea patrimoniului, fotografii ṣi hӑṭi, materiale pe care dumneavoastrӑ sau elevii
dumneavoastrӑ le-au produs;

Pentru a facilita utilizarea acestui Ghid, a fost adӑugat un numӑr de
”marcaje”:
(Logo) la marginea paginii indicӑ trimiterea la alte secṭiuni ale Ghidului.
Cuvintele ȋngroṣate sunt definite ȋn Glosarul aflat la secṭiunea Materiale resursӑ.
(Logo – Adrese de contact) Adresele de contact sunt incluse la secṭiune Materiale resursӑ, ȋn
eventualitatea ȋn care veṭi dori sӑ contactaṭi alte organizaṭii pentru informaṭii ṣi documentare
despre Patrimoniul Mondial.
(Logo – Listӑ resurse documentare) Din moment ce nu este posibil sӑ includem toate
materialele legate de Patrimoniul Mondial, la secṭiunea Materiale resursӑ existӑ o listӑ de
referinṭe materiale pe care le puteṭi comanda gratis sau achiziṭiona.

(Logo – Activitate pentru elevi) Ghidul include 42 de activitaṭi de activitӑṭi sugerate pentru
elevi care sunt ȋncadrate ȋn chenare. Aceste activitaṭi pot fi adaptate, modificate ṣi dezvoltate
mai departe ȋn funcṭie de contextul dumneavoastrӑ local ṣi de nevoile studenṭilor
dumneavoastrӑ. Pentru a vӑ fi de ajutor ȋn folosirea activitӑṭilor sugerate, ele sunt prezentate
cu urmӑtoarele imagini:
Tip de activitate
(Logo) Discuṭie
(Logo) Cercetare
(Logo) Exerciṭii
(Logo) Sesiuni vizuale
(Logo) Excursii la situri de Patrimoniu Mondial
(Logo) Joc de rol
Detalii ale tipul de activitate
(Logo) Activitate ȋn clasӑ
(Logo) Activitate extra-curricularӑ
(Logo) Duratӑ sugeratӑ
(Logo) Discipline propuse
(Logo) Materiale resursӑ
(Logo) Alte materiale

Ghidul include fiṣe de activitate pentru elevi, ce pot fi fotocopiate ṣi distribuite ȋn clasӑ spre
a fi folosite direct de elevi.
(Logo- Convenṭia Patrimoniului Mondial) se referӑ la articole specifice din Convenṭia
Patrimoniului Mondial, al cӑrui text integral poate fi consultat la secṭiunea Materiale resursӑ.
(Logo – Descrieri succinte) se referӑ la Brief Descriptions, un document al Centrului
Patrimoniului Mondial UNESCO, care include o descriere a fiecӑrui sit din Patrimoniul
Mondial, aṣa cum au fost listate ȋncepând cu decembrie 2001, o indicaṭie a criteriului folosit
pentru includerea pe Lista Patrimoniului Mondial, ṣi data ȋnscrierii pe Listӑ.
(Logo – Harta Patrimoniului Mondial) se referӑ la Harta Patrimoniului Mondial, care listeazӑ
data ratificӑrii pentru toate ṭӑrile care fac parte din Convenṭia Patrimoniului Mondial, precum
ṣi numele tuturor siturilor din Patrimoniul Mondial, ȋn funcṭie de regiuni.
(Logo – Fotografii laminate) se referӑ la 26 de fotografii laminate ale unor situri naturale ṣi
culturale din Patrimoniul Mondial ( numele ṣi o scurtӑ descriere, data ȋnscrierii, ṣi criteriul
folosit pentru fiecare sit sunt menṭionate pe spatele fiecӑrei fotografii).
Vӑ dorim numai succes ȋn desfӑṣurarea noilor ṣi provocatoarelor activitӑṭi propuse ȋn Ghid, ṣi
UNESCO vӑ rӑmâne la dispoziṭie pentru mai multe informaṭii sau asistenṭӑ.

Abordӑri educaṭionale ale Patrimoniului Mondial
Abordӑri educaṭionale ( pe verticalӑ – dreapta/sus)
(Imagine : Tineri admirӑ dragonul sculptat, ȋn Oraṣul Interzis din centrul Beijingului, China,
cu ocazia Forumului de tineret Asia Pacific pentru Patrimoniul Mondial, ©UNESCO )
Profesorii au fost de acord cӑ principala provocare a fost introducerea ṣi integrarea studiului
Patrimoniului Mondial la toate nivelele, ȋn toate ṣcolile, pentru toṭi studenṭii din ȋntreaga lume.
Forumul african de tineret pentru Patrimoniul Mondial, Victoria Falls,
Zimbabue/Zambia

Abordӑri educaṭionale ale Patrimoniului Mondial
O abordare bazatӑ pe predarea integratӑ
Sugestii de activitӑṭi pentru elevi
Discuṭii
Cercetare
Exerciṭii
Sesiuni vizuale ( fotografii laminate )
Excursii la situri din Patrimoniul Mondial
Activitate pentru elevi – 1 : Chestionar de ȋntrebӑri despre siturile din
Patrimoniul Mondial

Vizite la situri ṣi muzee
Excursii la situri
Pregӑtire
Vizitӑ prealabilӑ
Vizita la sit
Follow-up al vizitei la sit
Fiṣӑ de activitate pentru elevi: Vizitӑ la un sit din Patrimoniul Mondial
Vizite la muzeu
Discuṭii speciale pe durata vizitelor la muzeu
Investigarea unui obiect de muzeu
Fiṣa de actvitate pentru elevi : Investigarea unui obiect de muzeu
Vizitӑ la ateliere de meṣteṣuguri

Joc de rol
Joc de rol ȋn clasӑ
Reȋnvierea istoriei prin dramatizare la situri din Patrimoniul Mondial
Rezoluṭia paṣnicӑ a conflictului

Conectare globalӑ ṣi Internet
Conectare globalӑ
Navigarea internetului pentru susṭinerea educaṭiei prin Patrimoniului Mondial
Internetul
Cӑsuṭa poṣtalӑ electronicӑ ( e-mail)
World Wide Web ( www sau reṭeaua )
De ce sӑ foloseṣti internetul?
Patrimoniul Mondial ȋn reṭea
ASPnet pe internet
Adrese utile de internet

(Logo )

O abordare bazatӑ pe predarea integratӑ
( Abordӑri educaṭionale ale Patrimoniului Mondial : pe verticalӑ, stânga, sus)
Valorile remarcabile ṣi importanṭa universalӑ a conservӑrii Patrimoniului Mondial pentru
generaṭiile viitoare, ṣi supravieṭuirea planetei noastre oferӑ multe oportunitӑṭi de predare ṣi
ȋnvӑṭare unice, ṣi adesea multidisciplinare ṣi interdisciplinare.
Având ȋn vedere cӑ deja este ȋncӑrcatӑ curricula ṣcolarӑ ȋn majoritatea ṣcolilor, ṣi profesorii
sunt din ce ȋn ce mai solicitaṭi, cei care ȋṣi doresc sӑ sensibilizeze tinerii asupra importanṭei
conservӑrii Patrimoniului Mondial au optat pânӑ acum pentru o abordare integratӑ.
Abordarea integratӑ, multidisciplinarӑ, permite profesorilor de discipline diferite, precum
istorie, geografie, ṣtiinṭe sau literaturӑ, sӑ introducӑ elemente de studiu al Patrimoniului
Mondial ȋn predarea la clasӑ. La finalul fiecӑrei secṭiuni principale din acest Ghid sunt
sugerate abordӑri transdisciplinare. Nu toate abordӑrile vor fi potrivite spre a fi folosite cu
elevii dumneavoastrӑ, dar puteṭi adapta ideile la propriul context, ṣi la constrângerile ṣi
oportunitӑṭile curricumului.
Educaṭia prin Patrimoniul Mondial ȋncurajeazӑ profesorii de discipline diferite sӑ lucreze
ȋmpreunӑ ȋn echipe care vor transmite elevilor dorinṭa de a cunoaṣte, de a preṭui ṣi de a acṭiona
ȋn favoarea conservӑrii Patrimoniului Mondial.
Activitӑṭi sugerate pentru elevi
Activitӑṭile pentru elevi sugerate ȋn acest Ghid sunt create pentru a facilita abordarea predӑrii
integrate propusӑ anterior. Aceste activitӑṭi au fost parṭial explorate, testate ṣi evaluate de un
numӑr de profesori selectaṭi din diferite pӑrṭi ale lumii, care au fost asociaṭi de la bun ȋnceput
cu Proiectul educaṭional al tineretului pentru Patrimoniul Mondial din cadrul UNESCO.
Abordӑrile propuse pot fi uṣor adoptate ȋn fiecare ṭarӑ pentru a veni ȋn ȋntâmpinarea nevoile
locale ṣi a diferitelor sisteme educaṭionale. Scopul ultim al tehnicilor de ȋnvӑṭare propuse este
sӑ inspire ṣi sӑ ȋntӑreascӑ angajamentul tinerilor ȋn pӑstrarea patrimoniului nostru, ṣi sӑ ajute la
eliminarea distanṭei dintre ṣcoalӑ ṣi societate prin oferirea de activitӑṭi dinamice care
promoveazӑ implicarea ȋn comunitate.
Activitӑṭile pentru elevi propuse se concentreazӑ pe ṣase mari linii de acṭiune:
Discuṭie
Cercetare
Exerciṭii
Sesiuni vizuale
Excursii la situri din Patrimoniul Mondial
Joc de rol

Discuṭie
Educaṭia prin Patrimoniul Mondial le ȋnlesneṣte tinerilor reflecṭia ṣi discuṭia pe tema
ȋnsemnӑtӑṭii ṣi valorii patrimoniului, tehnicilor necesare pentru administrarea Patrimoniului
Mondial,

avantajelor ṣi ameninṭӑrilor turismului de masӑ la adresa Patrimoniului Mondial, ṣi aṣa mai
departe. Cum Patrimoniul Mondial implicӑ atât achiziṭia cunoaṣterii cât ṣi acṭiunea, sesiunile
de discuṭie s-au dovedit a fi foarte utile ȋn familiarizarea studenṭilor cu tema conservӑrii
Patrimoniului Mondial ṣi ȋn ȋncurajarea lor sӑ participe activ ȋn procesul de-o viaṭӑ al pӑstrӑrii
patrimoniului.
(Imagine : O elevӑ slovenӑ ȋmpӑrtӑṣeṣte din patrimoniul ei – dulciuri de casӑ – cu participanṭii
la Forumul pentru Tineret din Dubrovnik ©UNESCO)
Cercetare
Datoritӑ progreselor ṣtiinṭifice ṣi tehnologice, unele societӑṭi trec printr-o revoluṭie majorӑ a
informaṭiei. Din ce ȋn ce mai multe ṣcoli au acces, sau vor avea acces ȋn viitor, la informaṭii ṣi
baze de date, rezultate ale cercetӑrilor, sumare statistice, fie ȋn biblioteci sau pe internet.
Educaṭia prin Patrimoniul Mondial le prezintӑ elevilor metode simple de cercetare precum ar
fi cӑutarea ṣi analiza informaṭiei, enunṭarea concluziilor, ṣi formularea sugestiilor pentru
acṭiune ȋn ceea ce priveṣte conservarea Patrimoniului Mondial.

Exerciṭii
Educaṭia prin Patrimoniul Mondial pune accentul pe importanṭa ȋnvӑṭӑrii prin acṭiune, elevilor
fiindu-le date activitӑṭi practice. Aceastӑ abordare este cunoscutӑ adesea drept ȋnvӑṭare
experienṭialӑ. Activitӑṭile implicӑ creativitatea elevilor, imaginaṭia, aptitudini de rezolvare a
problemelor, talente artistice ṣi estetice, ṣi talente ȋn jocuri sau jocuri de rol. O parte dintre
activitӑṭile propuse ȋn acest Ghid includ fiṣe de activitate pentru elevi, care pot fi folosite cu
uṣurinṭӑ ṣi completate de cӑtre elevi.

Sesiuni vizuale
Educaṭia prin patrimoniu ȋncurajeazӑ elevii sӑ ȋnveṭe despre situri ȋnscrise pe Lista
Patrimoniului Mondial ( 721 de situri ȋn Decembrie 2001). Acest Ghid ȋnlesneṣte procesul de
ȋnvӑṭare prin oferirea unei game variate de material fotografic. Mulṭi tineri vor vedea aceste
situri pentru prima oarӑ ṣi nu le vor uita cu uṣurinṭӑ. Cei care au acces la tehnologia nouӑ
pentru educaṭie, precum CD-Rom ṣi internet, sunt ȋncurajaṭi sӑ foloseascӑ aceste mijloace
pentru a descoperi minunile siturilor Patrimoniului Mondial.

Excursii la situri din Patrimoniul Mondial
Proiectul educaṭional al tineretului pentru Patrimoniul Mondial din cadrul UNESCO, a scos
la ivealӑ faptul cӑ pe cât se ȋnvaṭӑ mai multe despre Patrimoniul Mondial, pe atât creṣte
dorinṭa de a aflat mai multe, de a explora mai departe ṣi de a cӑuta dincolo de propriile graniṭe
sau continente. O parte dintre activitӑṭile sugerate ȋn Ghid oferӑ astfel o mai bunӑ ȋnṭelegere a
caracteristicilor ṣi valorilor siturilor naturale ṣi culturale selectate din Patrimoniul Mondial,
din diferite pӑrṭi ale lumii, ṣi a conservӑrii lor. Sperӑm cӑ informaṭiile ṣi pozele din fundal vor
ȋncuraja elevii sӑ-ṣi imagineze cum cӑlӑtoresc ṣi exploreazӑ locuri ȋndepӑrtate, ṣi sӑ dezvolte
astfel un interes special ṣi o preocupare pentru ele.
(Imagine : Elevi unguri ȋnvӑṭând direct de la un expert mai multe despre peṣterile de la
Aggtelek Karst ṣi Slovak Karst, din Ungaria ṣi Slovacia © UNESCO )
Activitate pentru elevi – 1
CHESTIONAR DE ÎNTREBĂRI DESPRE SITURI DIN PATRIMONIUL MONDIAL
Obiectiv: evaluarea cunoṣtinṭelor elevilor despre situri din Patrimoniul Mondial ṣi dezvoltarea
interesului lor pentru conservarea Patrimoniului Mondial
(Logo – Exerciṭii)
(Logo – Activitate ȋn clasӑ)
(Logo – Prima pauzӑ de recreaṭie)
( Logo – Geografie, Știinṭe sociale)
(Logo – Fotografii laminate, Lista Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte)
 Explicaṭi-le elevilor dumneavoastrӑ cӑ le veṭi da un set de ȋntrebӑri despre Patrimoniul
Mondial ṣi rugaṭi-i sӑ facӑ o listӑ de numere de la 1 la 26 ṣi sӑ scrie numele sitului
pentru fiecare fotografie pe care le-o veṭi arӑta. Dacӑ nu sunt siguri de numele sitului,
ar trebui sӑ noteze numele ṭӑrii ȋn care cred cӑ este localizat situl. Arataṭi-le cele 26
de fotografii laminate din Ghid, una câte una, astfel ȋncât sӑ aibӑ timp sӑ noteze
numele sitului ( care este menṭionat pe spatele fotografiei pentru ṣtiinṭa
dumneavoastrӑ ).
 Dupӑ ce le-aṭi arӑtat elevilor toate fotografiile, rugaṭi-i sӑ facӑ schimb de liste cu
elevul care stӑ lângӑ ei, ṣi sӑ le marcheze oferind un punct pentru fiecare rӑspuns
corect ṣi jumӑtate de punct pentru ṭara corectӑ ( acolo unde nu au inidcat numele
sitului).

Vizite la situri ṣi muzee
O trӑsӑturӑ captivantӑ a educaṭiei prin patrimoniu este oportunitatea pe care o oferӑ sӑ ȋi scoatӑ
pe tineri din clasӑ ṣi sӑ le ȋngӑduie sӑ viziteze situri ṣi muzee ȋn comunitatea lor, ȋn ṭarӑ sau ȋn
strӑinӑtate. Pentru impact optim, vizite solicitӑ o planificare atentӑ, organizare eficientӑ ṣi
activitӑṭi de follow-up.
Excursii la situri
Experienṭa a arӑtat cӑ unul dintre momentele culminante ale educaṭiei prin Patrimoniu
Mondial este o vizitӑ la un sit din Patrimoniul Mondial. Urmӑtorii paṣi practici pot conduce la
o experienṭӑ foarte memorabilӑ atât pentru profesori cât ṣi pentru elevi.






Pregӑtire
O pregӑtire suficientӑ reprezintӑ o condiṭie prealabilӑ unei vizite de succes la un sit. Aceasta
implicӑ:
O vizitӑ pregӑtitoare a profesorilor la sit;
Pregӑtirea ȋnainte ṣi dupӑ chestionar pentru a mӑsura schimbarea ȋn cunoṣtinṭele, atitudinile,
aptitudinile ṣi comportamentul elevilor despre sit ṣi conservarea lui;
Pregӑtirea elevilor pentru diferitelor tipuri de activitӑṭi, aṣa cum ar fi recrearea trecutului ,
nararea unor poveṣti ṣi legende despre sit sau realizarea unor desene ale sitului;
Planificarea muncii pe care elevii vor fi nevoiṭi sӑ o facӑ ca follow-up pentru vizita lor;
Vizita prealabilӑ
Încearcӑ sӑ implici o echipӑ de profesori din cât mai multe discipline care sӑ te ajute sӑ
pregӑteṣti elevii pentru vizita lor. Profesorul de istorie, de exemplu, ar putea oferi informaṭii
despre sit ȋn diferitele lui perioade istorice, profesorul de geografie ar putea scoate ȋn evidenṭӑ
trӑsӑturi speciale despre locaṭia sitului ṣi trӑsӑturile lui geografice; profesorul de limbi strӑine
ar putea oferi texte speciale ( literare, poetice, dramatice); profesorul de arte ar putea invita
elevii sӑ deseneze imagini sau sӑ realizeze modele la scarӑ ale sitului; profesorul de
matematicӑ ar putea ruga elevii sӑ calculeze cum a fost construit situl cultural, sau numӑrul
aproximativ de specii pe care un sit natural ȋl conṭine; profesorul de ṣtiinṭe le-ar putea face
cunoscute elevilor posibilele ameninṭӑri la adresa sitului venite dinspre turism,
poluare sau neglijenṭӑ.
( Imagine – Elevi ASP acoperiṭi cu basmale antice egiptene, ȋn timpul unei vizite la piramida
ȋn trepte, Saggara, Egipt ©UNESCO )

Transformӑ vizita ȋntr-o experienṭӑ memorabilӑ pentru elevi invitându-i sӑ se ȋmbrace ȋn haine
tradiṭionale, aducând muzicӑ anticӑ sau tradiṭionalӑ cu tine, sau punându-i pe elevi sӑ cânte,
având un invitat special, ṣi aṣa mai departe. Întreabӑ dacӑ situl are un Ofiṭer pentru Educaṭie
care sӑ te asiste ȋn planificarea vizitei.
Dacӑ au fost produse deja materiale educaṭionale despre sit, foloseṣte-l ȋmpreuna cu elevii
ȋnainte de vizitӑ. Adunӑ toate informaṭiile practice de care ai nevoie ( ca de exemplu preṭul
intrӑrii, orele de program, permisiunea de a realiza fotografii, disponibilitatea mâncӑrii sau a
gustӑrilor, magazine de suveniruri, toalete, primul ajutor), ṣi verificӑ dacӑ toṭi elevii pot fi
cazaṭi ȋn acelaṣi timp sau dacӑ ar trebui ȋmpӑrṭiṭi ȋn grupuri.
Pregӑteṣte fiṣe de activitate pentru elevi spre a fi completate pe durata vizitei la sit ṣi strânge
toate materialele ṣi echipamentul necesar pentru vizitӑ, ca de exemplu hârtie pentru scris ṣi
desenat, aparate foto ṣi creioane.
Dacӑ ai un aparat de filmat, vizita ar putea fi ȋnregistratӑ ṣi puteṭi realiza un material video
pentru a fi arӑtat mai târziu elevilor, pӑrinṭilor ṣi altora.
(Logo -= Fiṣӑ de activitate pentru elevi; Vizitӑ la un sit din Patrimoniul Mondial )
Vizita la sit
Încearcӑ sӑ anticipezi o gamӑ largӑ de activitӑṭi, ca de exemplu realizarea unor desene sau
fotografii, realizarea unor interviuri ( cu ghizii sau membrii ai personalului sitului sau chiar cu
elevii participanṭi), pregӑtirea unui jurnal de vizitӑ individual al elevului, realizarea unui
material video, permiṭând odihna ṣi recreaṭia ( de exemplu, un festival al cântecului, o gustare
specialӑ pregӑtitӑ de pӑrinṭi ṣi ȋmpӑrṭitӑ cu lucrӑtorii sitului).
( Logo – Fiṣӑ de activitate pentru elevi, Vizita la un sit din Patrimoniul Mondial)
( Imagine: Elevi care viziteazӑ Templul Cerului, deseneazӑ siturile lor de patrimoniu pe un
pergament de 25 de metri, ȋn cadrul Forumului de tineret de la Beijing dedicat Patrimoniului
Mondial)
( Imagine: Elevi ȋn cadrul Forumului de tineret de la Victoria Falls dedicat Patrimoniului
Mondial, Mosi –oo- Tunya, Zambia ṣi Zimbabue dezbat vizita lor la sit ).

Follow-up al vizitei la sit
Activitatea de follow-up care are loc dupӑ vizita la sit este la fel importantӑ ca ṣi pregӑtirile,
pentru a permite elevilor sӑ asimileze experienṭa lor ṣi sӑ o ȋmpӑrtӑṣeascӑ cu alṭii. Sugestiile
pentru follow-up includ:
 Discutaṭi cu elevii dumneavoastrӑ ce au vӑzut ṣi ȋnvӑṭat, incluzând ceea ce le-a plӑcut cel mai
mult ṣi cel mai puṭin;

 Propuneṭi elevilor un nou proiect de cercetare, ca de exemplu cum sӑ ȋmbunӑtӑṭeascӑ situl
pentru a promova turismul dar ṣi pentru a proteja situl, examinaṭi posibile ameninṭӑri la adresa
sitului ṣi eventuale soluṭii, realizaṭi propuneri pentru ghizi tineri care sӑ ajute ȋn managementul
turistic;
 Invitaṭi elevii sӑ facӑ picturi sau sculpturi mai mari, bazate pe propriile lor schiṭe ṣi desene, ṣi
sӑ-ṣi expunӑ lucrӑrile;
 Încurajaṭi elevii sӑ developeze fotografiile fӑcute ȋn timpul vizitei ṣi sӑ organizeze o expoziṭie
unde elevii sau pӑrinṭii ar putea selecta mai multe dintre cele mai bune poze ale patrimoniului,
ṣi oferiti mici cadouri câṣtigӑtorilor;
 Invitaṭi elevii sӑ scrie un articol despre vizita lor pentru o ṣcoalӑ ṣi/sau un ziar local/naṭional;
 Rugaṭi elevii sӑ propunӑ alte vizite la situri.
( Imagine: Forumul de tineret de la Beijing dedicat Patrimoniului Mondial )

Fiṣa de activitate pentru elevi
Pentru a fi completatӑ de fiecare elev ȋnainte de vizita la sit, pe durata ei sau dupӑ ( de preferat
un sit din Patrimoniul Mondial).
Numele sitului _______________________________________________________________
Numele elevului _____________________________________________________________
Data vizitei la sit______________________________________________________________
Noteazӑ ce aṣteptӑri ai de la acastӑ vizitӑ ( despre ce vrei sӑ ȋnveṭi, ce vrei sӑ descoperi, etc.)

Pe durata vizitei
Realizeazӑ desenul unei trӑsӑturi sau pӑrṭi a sitului pe care o apreciezi ȋn mod deosebit (
foloseṣte o foaie separatӑ).
Noteazӑ câteva informaṭii precise pe care le-ai ȋnvӑṭat despre sit:
Realizeazӑ un raport al descoperirilor senzoriale: când ai ȋnchis ochii, descrie ce ai auzit, ce ai
mirosit ṣi descrie aspecte ale sitului care au avut cel mai mare impact asupra ta:
auz:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
miros:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
vӑz:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Dupӑ vizitӑ
Aṣteptӑrile tale despre vizita sitului au fost ȋmplinite?
Da
Nu
Explicӑ:

Vizitӑ la un sit din Patrimoniul Mondial

Fiṣӑ de activitate pentru elevi
Ce crezi cӑ acest sit este important?

Comentarii finale

Semnӑturӑ
Datӑ
Vizitӑ la un sit din Patrimoniul Mondial

Vizite la muzeu
Vizitele la muzee sunt un alt aspect important al educaṭiei prin Patrimoniul Mondial ṣi
personalul muzeelor ṣi membrii Consiliului Internaṭional al Muzeelor ( ICOM ) pot fi
parteneri utili ai profesorilor. Muzeele sunt adesea singurele locuri unde mӑrturii ale unei
anumite culturi sau trӑsӑturi naturale pot fi vӑzute sau studiate.
Pentru ṣcolile care nu sunt amplasate lângӑ un muzeu, alte destinaṭii locale, oameni ai locului,
pӑrinṭi ṣi bunici, pot juca un rol instrumental ȋn rememorarea trecutului ṣi ȋn legarea trecutului
de prezent.
( Imagine : Elevii viziteazӑ muzeul de istorie, fosta Casӑ a sclavilor , situat pe insula Gorée,
Senegal)
( Imagine: Elevi ASP ascultӑ o prelegere specialӑ la Muzeul Roman din Alexandria, Egipt)

Discuṭii speciale pe durata vizitelor la muzee
Unele muzee sunt enorme ṣi deṭin mii se obiecte ṣi artefacte, prea multe pentru ca tinerii sӑ le
poatӑ asimila ṣi aprecia pe durata unei vizite. Astfel, unii profesori au decis sӑ se concentreze
pe o anumitӑ temӑ sau un anume subiect pentru vizita lor la muzeu, ṣi sӑ pregӑteascӑ o
prelegere specialӑ ( a cuiva care este atât bine informat, cât ṣi distractiv).

Investigarea unui exponat de muzeu
Premergӑtor vizitei la muzeu, fiecӑrui elev ar putea sӑ-i fie dat un obiect pentru a-l observa ṣi
investiga ȋn profunzime, ȋn special pe durata vizitei. Fiṣa de activitate pentru elevi:
Investigarea unui exponat de muzeu – ar putea fi datӑ fiecӑrui elev pentru a facilita sarcina.
Dupӑ vizitӑ, ȋn clasӑ, elevii ṣi-ar putea prezenta rezultatele investigaṭiei.

Fiṣӑ de activitate pentru elevi
Menṭioneazӑ exponatul de muzeu care urmeazӑ sӑ fie investigat:
Aspecte care
trebuie observate:
Trӑsӑturi fizice

Construcṭie

Întrebӑri













Funcṭionalitate
Design





Valoare

Ce culoare este?
Cum miroase?
Cum sunӑ?
Din ce este fӑcut?
Este natural sau fabricat?
Este ȋntreg?
A suferit modificӑri, adaptӑri sau
reparaṭii?
Este uzat?
Este fӑcut de mânӑ sau fabricat?
A fost turnat ȋntr-o formӑ sau
este fӑcut din bucӑṭi?
Cum a fost asamblat?




Cum a fost utilizat obiectul?
S-a schimbat utilizarea?
Îṣi ȋndeplineṣte bine scopul
pentru care a fost creat?
Este decorat?
Au fost folosite cele mai bune
materiale?
Îṭi place felul ȋn care aratӑ?
Cum l-ai fi proiectat tu?









Cât valoreazӑ?
Pentru oamenii care l-au fӑcut?
Pentru oamenii care l-au folosit?
Pentru oamenii care ȋl pӑstreazӑ?
Pentru tine?
Pentru un muzeu?
Pentru un colecṭionar?




Observaṭii

Investigarea unui exponat de muzeu

Este
necesarӑ o
cercetare
suplimentarӑ

Vizite la ateliere de meṣteṣug
(Logo : Lista referinṭelor documentare )
Unele feluri de meṣteṣug (olӑritul, de exemplu) care pot fi vӑzute ȋn muzee, ȋncӑ sunt
practicate ȋn zilele noastre de meṣteṣugarii a cӑror artӑ a fost trasnmisӑ de la o generaṭie la
alta, timp de mai multe decenii sau secole. Prin organizarea de vizite la ateliere de meṣteṣug,
elevii pot atinge ṣi vedea ei ȋnṣiṣi cum artele tradiṭionale, pe care le-au vӑzut ȋn muzee, sunt
practicate ȋncӑ ȋn zilele noastre. Pot ȋnṭelege astfel legӑtura dintre identitate, patrimoniu (
inclusiv Patrimoniul Mondial ) ṣi meṣteṣugurile locale.
( Imagine : Copii ȋnvaṭӑ arta ṭesutului ȋn Guatemala, ȋn cadrul Proiectului inter-regional
UNESCO pentru conṣtientizarea artelor ṣi meṣteṣugurilor ©UNESCO )
Joc de rol
Mulṭi dintre profesorii care ȋncearcӑ sӑ capteze interesul elevilor ȋn favoarea conservӑrii
Patrimoniul Mondial, au descoperit jocul de rol ca fiind foarte util. Jocul de rol are cinci
obiective principale ȋnvӑṭare:
 clӑdeascӑ conṣtientizӑrii;
 ȋnlesnirea subiectelor dificile sau abstracte;
 dobândirea de noi aptitudini de cercetare;
 fӑurirea de atitudini ṣi angajamente pe termen lung;
 dezvoltarea potenṭialului creativ al copiilor.
Jocul de rol ȋn clasӑ
Conservarea Patrimoniului Mondial antreneazӑ multe ȋntrebӑri provocatoare ṣi adesea complexe, ca de
exemplu decizia de a include noi situri pe Lista Patrimoniului Mondial, alegerea diferitelor metode ṣi
materiale de conservare, dezvoltare ( demolarera unor case vechi, dezvoltarea turismului, construcṭia
unor noi drumuri, etc.), conservare ṣi planificare ȋn management, verificarea sitului, companii de
promovare, sau prioritate fondurilor ȋn susṭinerea unor situri ȋn defavoarea altora.
Prin jocul de rol elevii ajung la o mai bunӑ ȋnṭelegere a acestor chestiuni ṣi a felului ȋn care pot fi luate
cele mai bune decizii. Profesorul ar putea ȋmpӑrṭi clasa ȋn mare multe grupuri mici, ṣi poate ruga
fiecare grup sӑ reflecteze sau sӑ cerceteze atitudinea

grupului sau a personajului pe care ei trebuie sӑ-l interpreteze. Un ajutor suplimentar poate fi dat
sugerând unde pot fi gӑsite informaṭiile sau datele necesare. Ca alternativӑ, profesorul ar putea sӑ
pregӑteascӑ ȋn avans cartonaṣe pentru profile, descriind fiecare parte interesatӑ, ṣi sӑ ofere un card
fiecӑrui grup de elevi. Fiecare grup descrie poziṭia lui ṣi selecteazӑ un elev pentru a lua parte ȋn jocul
de rol, ȋn cadrul cӑruia fiecare jucӑtor apӑrӑ poziṭia lui sau a grupului. Ceilalṭi elevi joacӑ rolul juriului,
sau a comitetului, care voteazӑ asupra deciziei care trebuie luatӑ, ȋn lumina acestor prezentӑri.
Pentru a le permite elevilor sӑ ȋnṭeleagӑ totalitatea procesului jocului de rol, urmӑtorii paṣi ar putea fi
urmaṭi:
 Sӑ se stabileascӑ natura provocӑrii ȋn conservare cu care se confruntӑ situl din Patrimoniul
Mondial;
 Elevii care reprezintӑ diferite grupuri de interes, prezintӑ moduri posibile de a face faṭӑ
provocӑrii;
 Elevii evalueazӑ soluṭiile prezentate;
 Elevii aleg ȋn mod democratic cele mai bune soluṭii;
 Elevii decid cum sӑ implementeze soluṭia;
 Elevii evalueazӑ consecintele alegerii lor.
Reȋnvierea istoriei prin dramatizare la situri din Patrimoniul Mondial
Punerea ȋn scenӑ a unei dramatizӑri istorice la un sit din Patrimoniul Mondial poate lӑsa o impresie de
duratӑ ȋn minṭile oamenilor tineri. Mai multe piese faimoase au fost produse la situri de patrimoniu, ca
de exemplu Hamlet, de Shakespeare, la Catelul Kronborg din Danemarca, ṣi opera Aida, de Verdi, la
Luxor ȋn Egipt. Elevii care fac parte din Proiectul Reṭelei de Școli Asociate ( ASPnet), au pus ȋn scenӑ
o piesӑ care ȋl include pe ȋmpӑratul roman Diocleṭian ȋn ruinele palatului sӑu, ȋn oraṣul Split din
Croaṭia, oraṣ care face parte din Patrimoniul Mondial.

( Imagine : Elevi ASP din oraṣul Split, orӑṣ ce face parte din Patrimoniul Mondial, aduc istoria la
viaṭa prin joc de rol - Complexul istoric Split, cu Palatul lui Diocleṭian, ȋn Croaṭia ©UNESCO )

Rezoluṭia paṣnicӑ a conflictului
Câteodatӑ se iscӑ conflicte ȋn ceea ce priveṣte conservarea Patrimoniului Mondial, cauzate de exemplu
de dispute asupra proprietӑṭii, de rӑzboi, sau de propunerile de dezvoltare, ṣi trebuie rezolvate paṣnic
prin soluṭii creative, juste. Jocul de rol poate fi util ȋn oferirea de aptitudini non-violente de rezolvare a
conflictului tinerilor, pentru a-i ajuta sӑ vadӑ problemele din puncte de vedere diferite ṣi sӑ ȋnṭeleagӑ
importanṭa ṣi aplicarea ideii de compromis.
Profesorii pot oferi un scenariu, cum ar fi planul de dezvoltare versus protecṭia unui sit din Patrimoniul
Mondial. Clasa ar putea fi ȋmpӑrṭitӑ ȋn doua grupuri diferite ṣi fiecӑrui grup sӑ-i fie atribuit un rol
specific, ca de exemplu manager de dezvoltare, custode tradiṭional al sitului, curator de patrimoniu,
primar local, muncitor local ȋn construcṭii sau turist. Urmӑtoarea listӑ de verificat poate fi datӑ tuturor
grupurilor pentru a-i ajuta sӑ se pregӑteascӑ pentru negocierea dezbaterii care ar trebui sӑ conducӑ la o
soluṭie care ȋi va determina pe toṭi sӑ se simtӑ comfortabil, ṣi care nu ridicӑ probleme pe viitor.
Listӑ de verificare pentru conservarea Patrimoniului Mondial prin rezoluṭia paṣnicӑ a conflictului,
prilejuitӑ de jocul de rol:
1. Concentraṭi-vӑ asupra problemei ṣi nu asupra vorbitorului.
2. Încearcaṭi sӑ vӑ puneṭi ȋn situaṭia adversarului/adversarilor tӑi ṣi amintiṭi-vӑ cӑ un grup poate
avea mai multe interese.
3. Permiteṭi-i oponentului sӑ vorbeascӑ liber despre gândurile ṣi sentimentele sale. Ascultaṭi cu
atenṭie.
4. Încearcaṭi sӑ ȋnṭelegeṭi oponentul/oponenṭii ṣi aflaṭi care sunt argumentele principale.
5 Puneṭi mai degrabӑ ȋntrebӑri cheie decât sӑ faceṭi afirmaṭii la repezealӑ.
6. Asiguraṭi-vӑ cӑ oponenṭii dumnevoastrӑ ȋnṭeleg ceea ce vrei sӑ spuneṭi.
7. Nu vӑ pierdeṭi ȋn detalii.
8. Gӑsiṭi soluṭii care vor oferi satisfacṭie fiecӑrui grup, dacӑ este cu putinṭӑ. Obiectivul este sӑ
gӑsiṭi o soluṭie potrivitӑ.
9. Nu vӑ ameninṭaṭi adversarii.
10. Nu cedaṭi sub presiune.
11. Veniṭi cu contribuṭii surprinzӑtoare ṣi pozitive.
12. Rezolvaṭi conflictul ȋn trepte, abordând cele mai dificile ȋntrebӑri ȋn mod progresiv.
13. Cooperaṭi pentru a preveni noi conflicte.
14. Cӑdeṭi de acord asupra unor moduri de a rezolva conflicte viitoare.
Profesorul ar trebui sӑ rӑmânӑ deoparte pentru a observa, dar sӑ fie pregӑtit sӑ asiste ( la cerere ).

Colaborarea ȋn reṭeaua globalӑ ṣi internetul
Trӑim ȋn era exploziei informaṭiei. Prin intermediul internetului, putem avea acces instant la
biblioteci, baze de date, arhive, rapoarte meteo, produse de consum, etc., localizate ȋn diferite
pӑrṭi ale lumii. Cum informaṭiile ṣi datele reprezintӑ aspecte importante ale educaṭiei prin
Patrimoniul Mondial ṣi ale cercetӑrii, noua tehnologie oferӑ noi cӑi captivante pentru profesori
ṣi elevi sӑ descopere valorile siturilor din Patrimoniului Mondial ṣi sӑ ȋnveṭe mai multe despre
conservarea lor.
Oricum, internetul nu este disponibil pentru toatӑ lumea, ȋn toate regiunile lumii, ṣi cei mai
mulṭi dintre oameni nu au ȋncӑ acces la acest serviciu. Cu toate acestea, pe mӑsurӑ ce preṭul
unui calculator scade ṣi servicii de telecomunicaṭii mai puṭin costisitoare devin disponibile
peste tot ȋn lume, numӑrul utilizatorilor este aṣteptat sӑ creascӑ rapid ṣi considerabil.
Colaborarea ȋn reṭeaua globalӑ
Proiectul educaṭional al tineretului pentru Patrimoniul Mondial din cadrul UNESCO permite
ṣcolilor sӑ fie parte dintr-o reṭea globalӑ care implicӑ toate tipurile de ṣcoli gimnaziale din toate pӑrṭile
lumii. O dimensiune importantӑ a proiectului este ȋnvӑṭarea ȋmpreunӑ ṣi ȋmpӑrtӑṣirea experienṭelor, cu
scopul de a dezvolta cӑi noi ṣi eficiente de introducere a Patrimoniului Mondial ȋn curricula ṣcolarӑ.
Cele mai multe dintre ṣcolile care participӑ ȋn Proiect sunt membre ale Proiectului Reṭelei de
Școli Asociate ( ASPnet), care este creat pentru a consolida dimensiunea umanistӑ, culturalӑ ṣi
internaṭionalӑ a educaṭiei, prin asumarea de proiecte pilot, ca de exemplu Proiectul educaṭional al
tineretului pentru Patrimoniul Mondial din cadrul UNESCO, dirijate prin ASPnet ȋmpreunӑ cu Centrul
Patrimoniului Mondial UNESCO. Școlile ASPnet stabilesc adesea legӑturi ṣi schimburi care implicӑ
nu numai ȋmpӑrtӑṣirea de experienṭe, dar câteodatӑ chiar ṣi ȋmpӑrtӑṣirea de resurse.
Aducerea ȋmpreunӑ a elevilor ṣi profesorilor din pӑrṭi diferite ale lumii reprezintӑ o altӑ parte
esenṭialӑ a colaborӑrii ṣi UNESCO face acest lucru prin Forumurile de tineret UNESCO dedicate
Patrimoniului Mondial, ṣi prin organizarea de ateliere naṭionale ṣi subregionale pentru profesori.
Statele membre UNESCO sunt de asemenea ȋncurajate sӑ ia iniṭiativa organizӑrii de evenimente
speciale de instruire pentru profesori ṣi elevi. În mod evident este foarte costisitor sӑ aduci ȋmpreunӑ
elevi ṣi profesori din ṭӑri diferite. Cu toate acestea, utilizarea noii tehnologii, ca de exemplu internetul,
ȋn scopul colaborӑrii, se dovedeṣte a fi un mijloc foarte eficient pentru a ne putea cunoaṣte ȋntre noi ṣi
pentru a susṭine o comunicare energicӑ, regulatӑ, ṣi pentru ȋmpӑrtӑṣirea ideilor.

Colaborarea eficientӑ solicitӑ de asemenea un flux frecvent de informaṭie ṣi parteneriate puternice.
UNESCO rӑspândeṣte informaṭii ȋn mod regulat despre Proiectul educaṭional al tineretului pentru
Patrimoniul Mondial din cadrul UNESCO, pe internet ṣi ȋn diverse publicaṭii.
(Logo – Listӑ resurse documentare)
Navigarea internetului pentru susṭinerea educaṭiei prin Patrimoniul Mondial
Mijloacele de acces la informaṭie trec ȋn prezent prin schimbӑri ṣi dezvoltӑri fӑrӑ egal, pe mӑsurӑ ce
noi tehnologii ale informaṭiei devin disponibile. O provocare majorӑ pentru oamenii tineri ȋn ziua de
azi este sӑ discearnӑ prin abundenṭa de informaṭii ṣi date aflate la dispoziṭia lor ṣi sӑ adopte o atitudine
criticӑ faṭӑ de ele. În plus, elevii au nevoie sӑ cunoascӑ ce sӑ caute, cum ṣi unde.

Internetul
Internetul reprezintӑ o reṭea globalӑ pentru schimbul de informaṭii, care depinde de un protocol comun
sau standard de comunicare.
Face disponibile baze de date de informaṭii, jurnale electronice, bibliografii ṣi softuri ṣi oferӑ noi
forumuri pentru schimburi de informaṭii ṣi diseminare.
În prezent se extinde la o vitezӑ pe care nimeni nu ar fi putut-o anticipa. Noi pagini de internet sunt
adӑugate ȋn fiecare zi. În 1995 erau 56 de milioane de utilizatori de internet. În 2001 aceastӑ cifrӑ a
ajuns la 211 milioane de utilizatori activi ai internetului.
Poṣta electronicӑ ( e-mail )
Poṣta electronicӑ reprezintӑ o metodӑ de expediere a mesajelor folosind calculatoarele. Mesajele sunt
dactilografiate pe un calculator care este conectat electronic la alte calculatoare prin intermediul unui
modem sau telefon, sau cabluri.
Orice ṣcoalӑ cu un calculator - de orice fel, cu un modem - de orice vitezӑ, ṣi o linie de telefon, poate
avea schimburi de e-mail ṣi astfel poate sӑ facӑ parte din noua reṭea globalӑ de comunicare.
Este uṣor, de exemplu, sӑ te abonezi la WHNEWS, serviciul electronic de ṣtiri al UNESCO despre
Patrimoniul Mondial, sau la World Heritage Newsletter, prin intermediul unei casuṭe poṣtale
electronice.
De asemenea, este posibil sӑ accesezi informaṭii din World Wide Web ( www ) prin intermediul cӑsuṭei
poṣtale electronice.
World Wide Web ( WWW sau Reṭeaua )
Reṭeaua este un instrument dintr-un numӑr de instrumente care sunt fӑcute disponibile pe internet, cu
scopul de a permite utuilizatorilor sӑ facӑ informaṭiile accesibile unei audienṭe globale. Utilizatorii de
calculator publicӑ informaṭii ca ȋntr-un buletin informativ.
Paginile individuale disponibile pe internet sunt cunoscute drept pagini web. De obicei ele conṭin
cuvinte sau propoziṭii subliniate care pot oferi legӑturi cӑtre alte informaṭii relevante ( documente,
organizaṭii, etc.) disponibile pe alte pagini web.

Unele pagini web oferӑ informaṭii sub formӑ de text, ȋn timp ce altele ar putea conṭine imagini,
animaṭii sau sunete.
O paginӑ web reprezintӑ o colecṭie sau un grup de pagini web fӑcute disponibile de o singurӑ instituṭie,
organizaṭie, individ, ṣcoalӑ, etc.
De ce sӑ foloseṣti internetul?
Internetul oferӑ profesorilor ṣi elevilor multe surse noi de informare precum ṣi oportunitӑṭi de a stabili
contact direct cu alṭi profesori, elevi ṣi ṣcoli din ȋntreaga lume. Elevilor ar trebui sӑ le fie oferite
competenṭele ṣi echipamentul necesar pentru a beneficia de resursele pe care aceastӑ vastӑ reṭea le
oferӑ.

Utilizarea internetului poate ajuta la :
 a le face cunoṣtinṭӑ elevilor cu principalele funcṭiii ale internetului;
 dezvoltarea de aptitudini folosind tehnologia informaṭiei pentru a realiza
cercetare ȋn domeniul Patrimoniului Mondial;
 oferirea de acces la informaṭii, jurnale electronice, programe software, ṣi
forumuri pentru schimbul de informaṭii pe subiecte specifice Patrimoniului
Mondial;
 promovarea ȋnvӑṭӑrii ȋnterculturale permiṭând elevilor sӑ ia legӑtura direct cu
colegii lor din alte pӑrṭi ale lumii;
 ȋncurajarea elevilor sӑ foloseascӑ tehnologia informaṭiei pentru rezolvarea
problemelor ȋn situaṭii specifice;
Cu ajutorul internetului ṣi al cӑsuṭei poṣtale electronice, elevii pot face cunoṣtinṭӑ colegilor lor din
locuri ȋndepӑrtate, cu obiceiurile, cultura, valorile ṣi patrimoniul lor. Fӑrӑ a pӑrӑsi sala de clasӑ, ei pot
comunica direct cu elevii din ṭara lor sau din strӑinӑtate, pentru a afla mai multe despre alṭi oameni ṣi
cultura lor, civilizaṭia lor ṣi situri de patrimoniu. Școli din diferite pӑrṭi ale lumii pot lucra ȋmpreunӑ la
proiecte partenere, care au ca ṭintӑ protejarea patrimoniului nostru comun de pericole sau distrugere
din cauza poluӑrii, urbanizӑrii, rӑzboiului ṣi neglijenṭei.
Activitӑṭi:
1. Consultaṭi pagina de internet UNESCO World Heritage pentru a afla ce ȋntreprinde
organizaṭia ȋn favoarea conservӑrii Patrimoniului Mondial ( http://www.unesco.org/whc);
2. Navigaṭi pagina de internet ASPnet pentru a identifica o ṣcoalӑ implicatӑ ȋn educaṭia prin
Patrimoniul Mondial ( http://www.unesco.org/education /asp);
3. Dezvoltaṭi un proiect de educaṭie prin Patrimoniul Mondial, ca de exemplu descrierea ṣi
compararea listei de situri propuse pentru includere pe Lista Patrimoniului Mondial;
4. Realizaṭi liste ale siturilor propuse pentru includere pe Lista Patrimoniului Mondial, ṣi faceṭi
un schimb de liste cu ṣcoli din diferite ṭӑri;
5. Scrieṭi o poveste animatӑ despre vizita lui Patrimonito la un sit local ṣi trimiteṭi-o la alte ṣcoli;

6. Consultaṭi o bibliotecӑ importantӑ universitarӑ dintr-o altӑ ṭarӑ pentru a pregӑti o
bibliografie despre un sit specific din Patrimoniul Mondial;
7. Strângeṭi fonduri pentru a echipa ṣi conecta la internet o ṣcoalӑ care face educaṭie prin
Patrimoniul Mondial ṣi cӑreia ȋi lipseṣte echipamentul necesar;
8. Creaṭi o paginӑ principalӑ ( home page ) pentru ṣcoala ta, descriind proiectele dumneavoastrӑ
despre Patrimoniul Mondial;
9. Folosiṭi reṭeaua pentru a comunica cu colegii dumneavostrӑ din alte ṭӑri ṣi pentru a discuta
aspecte speciale ale educaṭiei prin Patrimoniul Mondial;
10. Abonaṭi-vӑ la World Heritage Newsletter, WHNEWS, urmӑrind ASPnet ṣi consultaṭi pagina
de internet World Heritage Education;

Patrimoniul Mondial pe internet
Pagina de internet pentru Patrimoniul Mondial, pagina oficialӑ a Secretariatului pentru Convenṭia
privind protecṭia patrimoniului mondial, cultural ṣi natural este sursa celor mai definitorii informaṭii
despre Lista Patrimoniului Mondial, despre Convenṭie, ṣi despre mulṭii ei parteneri din ȋntreaga lume.
Pagina de internet, care numӑrӑ acum peste 12 mii de pagini ṣi imagini, include informaṭii despre
situri, despre Convenṭie, publicaṭii, ṣtiri, moduri de a ajuta, ṣi persoane care pot fi contactate din
rândul organizaṭiilor implicate ȋn protejarea patrimoniului nostru comun. Fiecare dintre cele 721 de
situri de pe Lista Patrimoniului Mondial este descris pe o paginӑ de internet, cu legӑturi cӑtre
organizaṭiile partenere care oferӑ informaṭii suplimentare. Fiecare dintre cele 167 de Țӑri Membre ale
Convenṭiei este la rândul ei descrisӑ pe propria paginӑ de internet, oferind informaṭii de contact,
legӑturi cӑtre paginile relevante de internet, ṣi cӑtre activitӑṭile lor pe tema Patrimoniului Mondial.
Pagina de internet a Patrimoniului Mondial este ȋn prezent structuratӑ pe ṣapte subiecte diferite:
NEWS ( Știri )
SITES ( Situri )
CONVENTION ( Convenṭie )
PARTICIPATE (Participӑ)
JUST FOR KIDS ( Doar pentru copii)
EDUCATION (Educaṭie)
”SITES” conṭine hӑrṭi ṣi o listӑ a tuturor siturilor din Patrimoniul Mondial ȋn funcṭie de regiune ṣi
categorie; ”CONVENTION” explicӑ cum funcṭioneazӑ Convenṭia Patrimoniului Mondial. La
secṭiunea ”EDUCATION” puteṭi citi totul despre ”Patrimoniul Mondial ȋn mâini tinere”, ṣi dacӑ vӑ
ȋnregistraṭi, puteṭi vizualiza acest Ghid, fie ȋn limba englezӑ, fie ȋn limba francezӑ.
Vizitaṭi pagina de internet a Patrimoniului Mondial la adresa: http://www.unesco.org/whc
Alte adrese utile:
-

Lista Patrimoniului Mondial : www.unesco.org/whc/heritage.htm
Lista Patrimoniului Mondial aflat ȋn pericol : www.unesco.org/whc/danglist.htm
Țӑrile Membre ale Convenṭiei : www.unesco.org/whc/wldrat/htm

(imagine)

Reṭeaua pentru informare despre Patrimoniul Mondial ( WHIN )
Reṭeaua pentru informare despre Patrimoniul Mondial ( WHIN) reprezintӑ un parteneriat ȋntre Centrul
Patrimoniului Mondial ṣi alte organizaṭii implicate ȋn pӑstrarea siturilor din Patrimoniul Mondial.
Dacӑ au o paginӑ de internet, aceste organizaṭii sunt identificate drept parteneri WHIN ṣi sunt ȋn mod
activ ȋncurajate sӑ participe la livrarea de informaṭii pe internet despre situri din Patrimoniul Mondial.
Legӑturile cӑtre partenerii WHIN sunt incluse pe paginile pe internet. Pentru mai multe informaṭii,
vizitaṭi pagina iniṭialӑ WHIN la adresa
http://www.unesco.org/whc/whin/enindex.htm sau trimiteṭi un e-mail la adresa whin@unesco.org

Buletinul informativ al Patrimoniului Mondial ṣi WHNEWS
Buletinul informativ (newsletter) este publicat din 1992. Acum el reprezintӑ o publicaṭie bilunarӑ de
patru pagini, distribuitӑ gratuit tuturor celor abonaṭi. Pentru a vӑ abona, trimiteṭi un mesaj la adresa de
e-mail wheditor@unesco.org, sau scrieṭi la urmӑtoarea adresӑ: Newsletter, UNESCO World Heritage
Centre, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, FRANCE. Numerele curente ṣi cele mai vechi ale
buletinului informativ pot fi gӑsite pe internet la adresa
http://www.unesco.org/whc/news/index-en.htm ( English ) sau
http://www.unesco.org/whc/fr/news/index-fr.htm ( French )
WHNEWS reprezintӑ o versiune a Buletinului pentru e-mail, trimisӑ gratuit la fiecare douӑ sӑptӑmâni
cӑtre toṭi abonaṭii. Pentru mai multe informaṭii despre WHNEWS, ṣi pentru a vedea numere mai vechi,
consultaṭi pagina de internet: http://www.unesco.org/whc/news/whnews.htm .
Pentru a vӑ abona, trimiteṭi un mesaj prin e-mail la adresa majordomo@world.std.com , scriind un
mesaj din douӑ cuvinte – subscribe whnews ( dar fӑrӑ ghilimele).

ASPnet pe internet
Pagina de internet a Proiectului Reṭelei de Școli Asociate ( ASPnet ) include informaṭii generale
despre Reṭea, obiectivele ei, numӑrul de ṣcoli ṣi ṭӑri participante, proiecte emblematice, documentaṭie
disponibilӑ, texte din Manualul practic ṣi broṣuri ASPnet.
Pentru mai multe informaṭii puteṭi trimite un e-mail la :
aspnet@unesco.org

Adrese utile de internet
Proiectului Reṭelei de Școli Asociate ( ASPnet)
http://www.unesco.org/education/asp
Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO
http://www.unesco.org/whc
e-mail: wh-info@unesco.org
Lista Patrimoniului Mondial
http://www.unesco.org/whc/nwhc/pages/sites/main.htm
Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii
http://www.iucn.org
Consiliul Internaṭional al Muzeelor (ICOM)
http://www.icom.org
Consiliul Internațional pentru Monumente și Situri (ICOMOS)
http://www.icomos.org

Centrul Internațional pentru Studiul, Conservarea si Restaurarea bunurilor culturale (ICCROM)
http://www.iccrom.org
Resurse pe internet pentru conservarea patrimoniului
http://www.cr.nps.gov/ncptt/irg
Organizaṭia oraṣelor din Patrimoniul Mondial (OWHC)
http://www.ovpm.org

Convenṭia Patrimoniului Mondial
(Convenṭia Patrimoniului Mondial - pe verticalӑ dreapta , sus)
”… deteriorarea sau dispariṭia…
patrimoniului cultural sau natural
reprezintӑ o sӑrӑcire dӑunӑtoare
pentru patrimoniul tuturor naṭiunilor lumii.”
Preambul al Convenṭiei Patrimoniului Mondial
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Obiective
Cunoṣtinṭe
Ajutarea elevilor sӑ-ṣi dezvolte cunoṣtinṭele ṣi ȋnṭelegerea despre :
 Conceptele de patrimoniu ṣi Patrimoniu Mondial
 Ameninṭӑrile cu care se confruntӑ Patrimoniul Mondial
 Importanṭa Convenṭiei Patrimoniului Mondial
 Criteriile folosite pentru justificarea includerii siturilor pe Lista Patrimoniului Mondial
 Procesul vital al conservӑrii Patrimoniului Mondial

Atitudini
Încurajarea elevilor sӑ:
 Devinӑ implicaṭi ȋn protecṭia patrimoniului local
 Respecte ṣi sӑ valorizeze siturile din Patrimoniul Mondial
 Devinӑ mai conṣtienṭi ṣi interesaṭi de alte culturi
 Aibӑ respect pentru diversitatea culturalӑ ṣi naturalӑ

Aptitudini:
Ajutarea elevilor sӑ-ṣi dezvolte abilitatea de a:
 Lua decizii responsabile pentru pӑstrarea patrimoniului local ṣi a
Patrimoniului Mondial
 Contribui la conservarea patrimoniului
 Realiza cercetӑri ṣi de a folosi tehnici analitice pentru a ȋnvӑṭa mai
multe despre Patrimoniul Mondial

Conṣtientizarea patrimoniului nostru
( Convenṭia Patrimoniului Mondial - pe verticalӑ stânga)
Ce este patrimoniul?
Patrimoniul este adesea definit ca fiind moṣtenirea noastrӑ din trecut, cele cu care trӑim noi ȋn
prezent, ṣi ceea ce lӑsӑm mai departe generaṭiilor viitoare pentru a ȋnvӑṭa, pentru a se minuna
ṣi pentru a se bucura.
Într-un dicṭionar veṭi gӑsi cӑ patrimoniul este definit ca ceva ce a fost moṣtenit.
Patrimoniu
1. Ceea ce a fost sau poate fi moṣtenit…
2. Faptul de a moṣteni; succesiune ereditarӑ…
3. Orice bun oferit sau primit pentru a reprezenta o proprietate…
4. Un lot sau o porṭiune moṣtenitӑ…
Shorter Oxford Dictionary
Poate preferaṭi sӑ vӑ gândiṭi la patrimoniu ca fiind acele locuri ṣi lucruri pe care ne dorim sӑ le
pӑstrӑm. Acestea sunt locuri ṣi obiecte, culturale ṣi naturale, pe care le preṭuim deoarece ele
vin de la strӑmoṣii noṣtri, sunt frumoase, importante din punct de vedere ṣtiinṭific, exemple de
neȋnlocuit, ṣi surse de viaṭӑ ṣi de inspiraṭie. Ele sunt pietrele noastre de hotar, punctele noastre
de referinṭӑ, indentitatea noastrӑ. Aceastӑ moṣtenire reflectӑ adesea vieṭile ṣtrӑmoṣilor noṣtri
ṣi adesea supravieṭuieṣte astӑzi doar datoritӑ unor eforturi specifice de a o pӑstra.
(Logo : Patrimoniul mondial ṣi identitatea )
Îṭi poṭi imagina regiunea ta localӑ fӑrӑ patrimoniu? Gândeṣte-te, de exemplu, la locurile ȋn
care dumneavoastrӑ ṣi elevii dumneavoastrӑ locuiṭi. Ce reprezintӑ trecutul, prezentul ṣi
viitorul? Ce ar trebui sӑ fie pӑstrat? Ce ar putea sӑ fie ȋnlocuit? Ce este de neȋnlocuit?
Lumea include atât patrimoniu cultural cât ṣi natural. În regiunea ta localӑ ai putea ṣti despre
situri arheologice ṣi picturӑ rupestrӑ, despre o bisericӑ, alte locuri sacre sau religioase, sau un
oraṣ istoric. Numim asta patrimoniul cultural. Trӑiṭi poate aproape de o pӑdure, sau de o
regiune de coastӑ magnificӑ. Numim asta patrimoniul natural. Acest patrimoniu este ȋn
ȋntregime patrimoniul imobil ( nu poate fi mutat cu uṣurinṭӑ ). Obiecte de patrimoniu, aṣa cum
sunt monedele, monstrele botanice, picturile, statuile, sau artefactele arheologice sunt
patrimoniul mobil ( pot fi mutate uṣor dintr-un loc ȋn altul ).
( Pozӑ: Patrimoniul imobil, Taj Mahal, India, © UNESCO/ IP, Leclaire)
( Pozӑ: Patrimoniul mobil: mascӑ africanӑ,© UNESCO/IP, Leclaire)

Activitate pentru elevi 2
ÎNSEMNĂTATEA PATRIMONIULUI
Obiectiv: ȋnṭelegerea ȋnsemnӑtӑṭii, valorii ṣi tipurilor de patrimoniu
( Logo: Discuṭie)
( Logo: Activitate la clasӑ)
( Logo: Douӑ pauze de recreaṭie)
( Logo: Limbӑ ṣi literaturӑ, Istorie, Studii sociale)
( Logo: Fotografie laminatӑ)
(Logo: Obiecte personale )
Patrimoniul mobil
 Arataṭi-le elevilor un obiect pe care ȋl deṭineṭi ( o picturӑ, o bijuterie, o carpetӑ sau un
blid, de exemplu) care v-a fost lӑsat moṣtenire de familie din generaṭie ȋn generaṭie ṣi
pe care ȋl preṭuiṭi ṣi valorizaṭi. Explicaṭi cӑ obiectul este un exemplu de patrimoniu
mobil, având ȋn vedere cӑ poate fi mutat cu uṣurinṭӑ ṣi transportat. Este patrimoniu
cultural sau natural?
 Discutaṭi
- Ce reprezintӑ obiectul? De ce este valoros pentru dumneavoastrӑ ṣi de ce doriṭi sӑ-l
ȋngrijiṭi ṣi sӑ-l conservaṭi? Dacӑ vreṭi sӑ vӑ ȋngrijiṭi de obiect ṣi sӑ-l lasaṭi moṣtenire
copiilor dumneavoastrӑ, ce trebuie sӑ faceṭi ca sӑ-l protejaṭi?
- Rugaṭi elevii sӑ aducӑ la ṣcoalӑ, ȋn urmӑtoarea zi, un obiect pe care ȋl preṭuiesc. Creaṭi
un muzeu temporar al clasei, punând obiectele la vedere ṣi discutându-le. Ce face
aceste obiecte sӑ fie atât de valoroase pentru elevi ȋncât vor sӑ le lase mai departe
generaṭiilor viitoare?
 Explicaṭi faptul cӑ UNESCO administreazӑ o altӑ convenṭie internaṭionalӑ care
priveṣte protecṭia patrimoniului cultural mobil ( Convenṭia mijloacelor de prohibiṭie ṣi
prevenṭie a importului, exportului ṣi transferului ilicit de proprietate a bunurilor
culturale, din 12 noiembrie, 1970)
Patrimoniul imobil
Explicӑ faptul cӑ siturile ȋnscrise pe Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial sunt toate parte
a patrimoniului imobil, ceea ce ȋnseamnӑ cӑ nu pot fi mutate cu uṣurinṭӑ. Selectaṭi exemple
din rândul fotografiilor laminate.
 Discutaṭi
- Rugaṭi elevii sӑ se gândeascӑ la situri pe care le-au vӑzut sau studiat ( la nivel naṭional
sau internaṭional ), ṣi sӑ listeze ce informaṭii ṣi semnificaṭii ne-au lӑsat nouӑ moṣtenire
aceste locuri ( exemple de arhitecturӑ remarcabilӑ, specii rare de plante ṣi animale ).
- Puneṭi-i pe elevi sӑ se gândeascӑ la situri naturale la nivel local, pe care ṣi-ar dori sӑ le
pӑstreze intacte pentru viitor. Listaṭi motivele pentru care este important sӑ se pӑstreze
aceste situri ṣi discutaṭi.

(Imagine : Patrimoniul intangibil : Dansatori din Burundi , © UNESCO/M, Claude )
Ameninṭӑri serioase la adresa supravieṭuirii patrimoniului nostru
Patrimoniul nostru cultural ṣi natural este fragil ṣi a fost extrem de ameninṭat, ȋn special ȋn
ultimele sute de ani. De exemplu, ȋn timpul Primului ṣi celui de Al Doilea Rӑzboi Mondial,
multe oraṣe ṣi capitale vechi au fost distruse. Importante monumente culturale au fost afectate
sau au dispӑrut. Patrimoniul nostru a fost pus sub ameninṭare ṣi de urbanizarea crescutӑ, de
sӑrӑcie, dezastre naturale ṣi de poluarea mediului nostru ȋnconjurӑtor. Turismul de masӑ ȋn
creṣtere ameninṭӑ de asemenea sӑ copleṣeascӑ multe monumente ṣi situri. Una dintre cele mai
mari ameninṭӑri la adresa supravieṭuirii patrimoniului este neglijenṭa multor oameni din toatӑ
lumea.
Ca rӑspuns la aceste ameninṭӑri care se iveau ȋn anii dintre cele douӑ mari rӑzboaie mondiale,
Liga Naṭiunilor, predecesoarea Naṭiunilor Unite, a ȋnceput sӑ lucreze la moduri de a proteja
patrimoniul nostru. Liga a apelat la ṭӑri din jurul lumii pentru a coopera ȋn conservarea
patrimoniului. Atunci când ȋn anul 1945 a fost fondatӑ Organizaṭia Naṭiunilor Unite pentru
Educaṭie, Știinṭӑ ṣi Culturӑ ( UNESCO ), la finalul celui de Al Doilea Rӑzboi Mondial,
aceastӑ muncӑ a cӑpӑtat un ritm accelerat o datӑ cu dezvoltarea mai multor campanii de
salvare a siturilor de importanṭӑ specialӑ ṣi cu redactarea unor noi convenṭii ṣi recomandӑri
internaṭionale pentru protejare patrimoniului umanitӑṭii. Una dintre aceste convenṭii este
creatӑ ȋn mod special pentru a proteja patrimoniul cultural pe timp de rӑzboi – Convenṭia
pentru protecṭia proprietӑṭii culturale ȋn eventualitatea conflictului armat ( cunoscutӑ drept
Convenṭia de la Haga din 1954 ).
Patrimoniul Mondial
Lumea este moṣtenirea noastrӑ
Este ṣi a mea, ṣi a ta ṣi a noastrӑ
Aṣa cӑ haide sӑ avem grijӑ de ea aṣa cum se cuvine pentru naṭiunile viitorului
Apele calme ale lacului Victoria
Magnifica cascadӑ Victoria ṣi apele graṭioase ale
Dunӑrii, cu viaṭa, pӑsӑrilor ei ṣi
Șerpuitoarele râuri Mississippi ṣi Missouri
Privesc ȋn sus ṣi ce vӑd?

Vӑd peisajele frumoase ṣi ruinele antice din Zimbabwe
Piramidele misterioase ale Egiptului pe pӑmânturile faraonilor
Vӑd zidurile antice ale Ierusalimului ṣi Marele Zis Chinezesc
Privesc ȋn sus ṣi vӑd
Grandioṣii Munṭi Drakensburg
Dealurile abrupte ale coastei Muchinga
Munṭii Himalaya ṣi Uralii din Rusia
Numӑr Munṭii Stâncoṣi ai Canadei ṣi Kilimanjaro, cel ce-ṭi taie respiraṭia.
Aṣa cӑ, tu, eu, ṣi voi oamenilor
Lumea este moṣtenirea noastrӑ
Este a voastrӑ sӑ o protejaṭi
Nu distrugeṭi Patrimoniul nostru Mondial
Nu neteziṭi frumoasele peisaje ṣi munṭii
Nu distrugeṭi parcurile naturale ṣi viaṭa lor sӑlbaticӑ
Nici pӑdurile ṣi junglele din Congo ṣi Amazonia
Vӑ rog salvaṭi ṣi pӑstraṭi Patrimoniul nostru Mondial.

Mauyaneyi Marebesa, elev, Zambia, Forumul de tineret pentru Patrimoniului Mondial,
Victoria Falls, Zambia ṣi Zimbabue
( Imagine: Cascada Victoria , Mosi – oa- Tunya, Zambia ṣi Zimbabue, ©UNESCO/D, Reed )
Salvarea Patrimoniului Mondial
În anii ̓50, decizia de a construi barajul Aswan High din Egip a ȋndemnat UNESCO la prima
mobilizare internaṭionalӑ pentru a salva un sit important de patrimoniu. Inundarea vӑii
Nilului, care adӑposteṣte unele dintre cele mai remarcabile comori ale vechii civilizaṭii
egiptene - templele Abu Simbel - , a provocat o gravӑ ȋngrijorare la nivel internaṭional ṣi a
alertat ȋntreaga lume asupra nevoii de acṭiune rapidӑ, coordonatӑ ṣi protectivӑ. În urma unei
cereri primite din partea guvernelor Egiptului ṣi Sudanului, UNESCO a lansat o campanie
internaṭionalӑ pentru a salva Abu Simbel ȋn 1956. Eforturile din partea UNESCO au fost
susṭinute de aproximativ 50 de ṭӑri care au donat un total de 80 de milioane de dolari pe
durata celor 18 ani cât s-a derulat campania urgentӑ de conservare.

Printr-o probӑ de iscusinṭӑ ȋn inginerie modernӑ, templele de pe insula Philae au fost
dezmembrate, piatrӑ cu piatrӑ, ṣi reclӑdite pe insula vecinӑ Agilkia, departe de apele
inundaṭiilor provocate de fluviul Nil. Pentru a face loc monumentelor pe insulӑ, stânci au fost
spulberate cu exploziv, ṣi blocurile grele din templele dezmembrate au fost inserate la locul
lor ȋn pereṭi. Fiecare bloc de piatrӑ cântӑrea ȋntre o tonӑ ṣi 12 tone. A fost necesar sӑ fie
mutate ȋn jur de 40 de mii de blocuri de piatrӑ. Fiecare bloc a fost numerotat special pentru a
se asigura plasarea corectӑ la noul sit.
Odatӑ cu construcṭia barajului Aswan Dam, templele Abu Simbel ar fi fost complet
scufundate de apele fluviului Nil. Dezmembrarea ṣi mutarea monumentelor a fost singurul
mod prin care aceste temple ( un exemplu de ceea ce am privi ȋn mod obiṣnuit ca fiind
patrimoniul imobil ) ar fi putut fi salvate. Astӑzi, specialiṣti ȋn conservarea patrimoniului din
jurul lumii, considerӑ relocarea monumentelor din patrimoniul cultural ca fiind de nedorit,
fiind acceptabilӑ doar ca soluṭie ultimӑ, aṣa cum a fost cazul Abu Simbel.
( Imagine : Monumente Nubiene, ȋn timpul mutӑrii de la Abu Simble la Philea, Egipt,
©UNESCO/D/NENADOVIO )
Campania de succes Abu Simbel
Campania pentru salvarea Abu Simbel a arӑtat cӑ sunt situri ȋn lume care sunt de o asemenea
valoare remarcabilӑ, ȋncât reprezintӑ grija oamenilor de dincolo de teritoriul unde situl este
localizat. A arӑt, de asemenea, importanṭa responsabilitӑṭii ȋmpӑrtӑṣite ṣi a solidaritӑṭii
diferitelor naṭiuni ȋn conservarea patrimoniului. Succesul campaniei a dus la alte campanii
internaṭionale de protecṭie : Veneṭia, Italia; Moenjodaro, Pakistan; ṣi Borobudur, Indonezia,
pentru a numi doar câteva, unele dintre ele fiind ȋn desfӑṣurare, ca de exemplu Programul
Internaṭional de Protecṭie de la Angkor din Cambogia.

Activitate pentru elevi – 3
CELE ȘAPTE MINUNI ALE LUMII
Obiectiv: refleṭia asupra conceptului de sit unic, ȋncepând cu perioada antichitӑṭii ṣi
pânӑ astӑzi.
( Logo: Discuṭie)
( Logo: Activitate ȋn clasӑ)
(Logo : Prima pauzӑde recreaṭie)
( Logo: Istorie, Geografie, Studii Sociale )
( Logo: Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte )
Ideea realizӑrii unei liste cu situri importante este foarte veche. Vechii greci menṭionau cele
ṣapte minuni ale lumii ca fiind:
- Piramidele din Egipt
- Gradinile suspendate ale Babilonului
- Templul lui Artemis din Efes
- Statuia lui Zeus din Olimp
- Mausoleul din Halicarnas
- Colosul din Rodos
- Farul din Alexandria
( Imagine : Memphis ṣi necropola sa – câmpurile de piramide de la Giza la Dahshur, ©
UNESCO/F, Alcaceba )
Dacӑ piramidele ȋncӑ mai existӑ, celelalte ṣase minuni ale lumii antice acum au dispӑrut
aproape complet, lӑsând doar urme vagi ȋn arhivele arheologice.
Cele ṣapte minuni erau vӑzute de grecii antici ca fiind cele mai bune exemple de monumente
culturale ȋn lumea lor mediteraneanӑ. Lista Patrimoniului Mondial include situri de
patrimoniu, culturale ṣi naturale, din toatӑ lumea, ṣi cel mai important, Convenṭia
Patrimoniului Mondial oferӑ instrumentele legale pentru protecṭia lor. În secolele care
urmeazӑ, sperӑm sӑ fim capabili sӑ salvӑm toate siturile Patrimoniului nostru Mondial, dar
altfel decât ȋn cazul celor Șapte Minuni.
 Rugaṭi elevii sӑ facӑ o nouӑ listӑ cu ṣapte dintre cele mai importante situri pentru ei –
propriile lor Șapte Minuni ale Lumii - ṣi comparaṭi cele ṣapte propuneri ale lor cu
siturile care au fost ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial. Discutaṭi rezultatele.

Redactarea unei convenṭii pentru salvarea Patrimoniului nostru Mondial
Ca o consecinṭӑ directӑ a campaniei pentru salvarea de la Abu Simbel, UNESCO a demarat,
ȋmpreunӑ cu ajutorul unei organizaṭii non-guvernamentale, Consiliul Internaṭional al
Monumentelor ṣi Siturilor ( ICOMOS ), realizarera unui proiect de convenṭie pentru protecṭia
patrimoniului cultural. Statele Unite ale Americii ṣi Uniunea Internaṭionalӑ pentru
Conservarea Naturii ( IUCN, cunoscutӑ acum drept Uniunea Mondial a Conservӑrii, o altӑ
organizaṭie non-guvernamentalӑ), au propus combinarea ȋntr-un singur instrument legal atât
conservarea siturilor naturale cât ṣi a celor culturale. Aceastӑ propunere a fost prezentatӑ la
Conferinṭa Naṭiunilor Unite pentru mediul uman din septembrie 1972, de la Stockholm,
Suedia ( fiind urmatӑ de Summitul Pӑmântului de la Rio, 20 de ani mai târziu, ȋn 1992). O
bazӑ a fost astfel pusӑ pentru crearea unui instrument internaṭional ȋn folosul protejӑrii ȋn
acelaṣi timp a patrimoniului cultural ṣi natural de valoarea remarcabilӑ. Conferinṭa de la
Stockolm a ȋncredinṭat organizaṭiei UNESCO sarcina de a elabora o convenṭie care conservӑ
atât patrimoniul cultural cât ṣi cel natural, ṭinând cont de faptul ca UNESCO este singura
agenṭie specializatӑ din sistemul Naṭiunilor Unite cu un mandat larg ce acoperӑ educaṭia,
ṣtiinṭele ṣi cultura.
La câteva luni dupӑ Conferinṭa de la Stockolm despre Mediu, din data de 16 noiembrie 1972,
a fost adoptatӑ Convenṭia cu privire la protecṭia patrimoniului mondial cultural ṣi natural, ȋn
cadrul celei de-a ṣaptesprӑzecea sesiuni a Conferinṭei Generale UNESCO care a avut loc la
sediul UNESCO din Paris, Franṭa.
Activitate pentru elevi – 4
DEFINIREA PARTIMONIULUI ȘI A CONSERVĂRII
Obiectiv: o mai bunӑ ȋnṭelegere a conceptului de patrimoniu ṣi conservare
( Logo : Discuṭie)
( Logo: Activitate ȋn clasӑ)
( Logo: Douӑ pauze de recreaṭie)
( Logo: Limbi ṣi literaturӑ )
( Logo: Glosar )
( Logo: Dicṭionare )
 Rugaṭi-i pe elevii dumneavoastrӑ sӑ defineascӑ patrimoniul ṣi conservarea ṣi sӑ scrie
eseuri scurte despre cele douӑ cuvinte. Întrebaṭi-i pe elevi dacӑ ṣtiu exemple din
prezent de proiecte de conservare a patrimoniului ȋn regiunea lor localӑ ṣi sӑ propunӑ
altele.

Convenṭia Patrimoniului Mondial UNESCO
Convenṭia Patrimoniului Mondial
( Imagine: Sediul UNESCO, Paris, Franṭa, ©UNESCO/ F. Dunouau )
Convenṭia este primul instrument oficial internaṭional care stipuleazӑ nevoia urgentӑ de a
identifica ṣi proteja patrimoniul nostru cultural ṣi natural de valoarea remarcabilӑ, care este de
neȋnlocuit.
Convenṭia afirmӑ cu tӑrie cӑ este responsabilitatea noastrӑ comunӑ, moralӑ ṣi financiarӑ, sӑ
protejӑm ceea ce reprezintӑ patrimoniul nostru comun, cultural ṣi natural,prin cooperare
internaṭionalӑ.

Conceptul de Patrimoniu Mondial
-

Conservarea patrimoniului de valoare universalӑ remarcabilӑ
Patrimoniul cultural ṣi natural deopotrivӑ
Patrimoniul care este imobil
Conservarea patrimoniului ne neȋnlocuit
Conservarea Patrimoniului Mondial este dependentӑ de acṭiunea internaṭionalӑ
colectivӑ

Activitate pentru elevi – 5
CONSERVAREA PATRIMONIULUI – LEGI NAȚIONALE ȘI CONVENȚII
INTERNAȚIONALE
Obiectiv: sӑ creascӑ conṣtientizarea pe tema implementӑrii conservӑrii patrimoniului,
natural ṣi cultural deopotrivӑ
( Logo : Cercetare )
( Logo : Activitate ȋn clasӑ )
( Logo : O pauzӑ de recreaṭie )
( Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ, Istorie, Studii Sociale )
( Logo: Harta Patrimoniului Mondial, Convenṭia Patrimoniului Mondial )
Lista de materiale informative
 Împӑrṭiṭi clasa ȋn douӑ grupuri ṣi distribuiṭi urmӑtoarele sarcini de cercetare ṣi
ȋntrebӑri:
(a) Rugaṭi Grupul I sӑ afle dacӑ ṣi când ṭara lor a devenit un Stat Membru al
Convenṭiei ( vezi anul ȋn care ṭӑrile au devenit State Membre pe Harta Patrimoniului
Mondial ). Care sunt motivele ṣi avantajele semnӑrii Convenṭiei?
(b) Rugaṭi Grupul II sӑ ȋntocmeascӑ o listӑ cu motivele pentru care comunitatea
internaṭionalӑ ( UNESCO ) a decis sӑ adopte Convenṭia Patrimoniului Mondial.
(c) Invitaṭi elevii sӑ citeascӑ Convenṭia Patrimoniului Mondial, sӑ o rezume ṣi sӑ
discute.
Importanṭa includerii Patrimoniului Mondial ȋn programele educaṭionale din ȋntreaga lume
este subliniatӑ ȋn Secṭiunea IV, Articolul 27, din Convenṭie, care solicitӑ tuturor statelor
membre sӑ se ”strӑduiascӑ prin toate mijloacele, ṣi ȋn special prin programe educaṭionale ṣi de
informare, sӑ facӑ mai puternice aprecierea ṣi respectul din partea cetӑṭenilor lor la adresa
patrimoniului cultural ṣi natural”.
Angajamentul nostru… Educaṭie ȋn favoarea patrimoniului cultural ṣi natural, astfel ȋncât sӑ
putem ȋnṭelege Convenṭia Patrimoniului Mondial, care ar trebui sӑ fie ȋnclusӑ ȋn curricula
naṭionalӑ. Acest tip de educaṭie ar trebui sӑ includӑ vizite la situri precum ṣi ore regulate de
predare pe subiect.
Elevi participanṭi la Primul Forum al Patrimoniului Mondial pentru tineret
Bergen, Norvegia
Cӑci, unde este valoarea protejӑrii ṣi pӑstrӑrii patrimoniului cu ajutorul instituṭiilor
specializate ṣi legislaṭiei naṭionale, dacӑ nu insuflӑm ȋn minṭile celor tineri motivele pentru al proteja?
Dl. Bozo Bis kupic, Ministrul Culturii, Croaṭia,
la inaugurarea primului Forum Regional European al Patrimoniului Mondial pentru
tineret, Dubrovnik
( Imagine: Tineri la Forumul Patrimoniului Mondial pentru tineret din Bergen, Norvegia,
©UNESCO )

Legӑturӑ intimӑ dintre naturӑ ṣi culturӑ
Convenṭia este profund originalӑ deoarece face legӑtura dintre conservarea naturii ṣi a culturii.
Existӑ puṭine alte legi, ṣi deloc alte convenṭii internaṭionale, care sӑ lege atât de cuprinzӑtor
conservarea patrimoniului cultural ṣi a celui natural. Natura ṣi cultura sunt desigur
complementare: identitatea culturalӑ a diferitelor popoare a fost ṣlefuitӑ ȋn mediile ȋn care
trӑiesc, ṣi adesea, cele mai frumoase monumente, clӑdiri ṣi situri, datoreazӑ parte din
frumuseṭea lor naturii lor ȋnconjurӑtoare. Mai mult decât atât, unele dintre cele mai
spectaculoase situri poartӑ amprenta unor secole de activitate umanӑ sau sunt importante
pentru oameni datoritӑ valorilor lor spirituale, culturale ṣi artistice.
Emblema Patrimoniului Mondial simbolizeazӑ relaṭia inerentӑ dintre situri culturale ṣi
naturale ṣi dintre culturӑ ṣi naturӑ.
Patrimoniul cultural ṣi natural
Convenṭia defineṣte patrimoniul cultural ȋn Articlul I ṣi patrimoniul natural ȋn Aricolul II.
( Imagine: Elevi nepalezi ASP mӑturând scӑrile Templului Bajrayogini. ©UNESCO )
Adevӑraṭii paznici ai patrimoniului cultural al oraṣelor sunt cetӑṭenii lor. Unde ȋi gӑsim?
Peste tot – dar un loc evident ṣi eficient de unde sӑ ȋncepi este ṣcoala. Din nou, reṭeaua
UNESCO ar putea fi mobilizatӑ; Proiectul Reṭelei de Școli Asociate ( ASPnet ) are mii de
ṣcoli implicate ȋn cooperare internaṭionalӑ.
Dra. Ase Kleveland, Ministru al Culturii, Norvegia ( 1995 )
Peisaje culturale
Din 1992, Comitetul Patrimoniului Mondial a recunoscut, de asemenea, interacṭiunile
remarcabile dintre culturӑ ṣi naturӑ ca fiind peisaje culturale.
Peisajele culturale precum Parcul Naṭional Tongariro, din Noua Zeelenadӑ; Parcul Uluru-Kata
Tjuta din Australia; Terasele de Orez din Munṭii Cordilieri ȋn Filipine; Peisajul cultural din
Sintra, Portugalia; Lendice-Valtice, din Republica Cehӑ; Peisajul cultural Hallstatt –
Dachstein/Salzkammergut, din Austria; Pyrenees-Mont Perdu, din Franṭa ṣi Spania; Costiera
Amalfitana, din Italia ṣi Portovenere, Cinque Terre, ṣi Insulele ( Palmaria, Tino ṣi Tinetto),
din Italia; Peisajul agricol din partea sudicӑ a insulei Oland, din Suedia; - toate acestea au fost
ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial. Mai multe informaṭii despre peisajele culturale ale
Patrimoniului Mondial pot fi obṭinute de la Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO ṣi de pe
pagina sa de internet.

( Imagine: Peisaje culturale ȋn Sintra, Portugalia ©UNESCO )
Procesul de conservare a Patrimoniului Mondial
Conservarea Patrimoniului Mondial este un proces care dureazӑ o viaṭӑ ṣi implicӑ un numӑr
de paṣi importanṭi. La ȋnceputul acestui proces ṭӑrile ȋṣi asumӑ obligaṭia conservӑrii
Patrimoniului Mondial devenind State Membre ale Convenṭiei ṣi apoi nominalizând situri
pentru a fi incluse pe Lista Patrimoniului Mondial. Imaginile de mai jos sunt ilustraṭii ale
procesului de nominalizare.
( Imagine 1 : O ṭarӑ devine Stat Membru semnând Convenṭia Patrimoniului Mondial ṣi
luându-ṣi angajamentul sӑ protejeze patrimoniul cultural ṣi natural )
( Imagine 2 : Un Stat Membru pregӑteṣte o listӑ de ȋncercare a siturilor de patrimoniu,
culturale ṣi naturale, de pe teritoriul sӑu, pe care le considerӑ a fi de valoare universalӑ
remarcabilӑ )
( Imagine 3 : Un Stat Membru selecteazӑ situri de pe lista sa de ȋncercare, ȋn vederea
nominalizӑrii pentru Lista Patrimoniului Mondial )

( Imagine 4 : Formularul complet de nominalizare este trimis la Centrul Patrimoniului
Mondial UNESCO)
( Imagine 5 :Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO se asigurӑ ca nominalizarea este
completӑ ṣi o trimite la IUCN ṣi/sau ICOMOS pentru evaluare. )
( Imagine 6 : Experṭi viziteazӑ situri pentru a evalua protecṭia ṣi managementul lor.)
( Imagine 7 : ICOMOS ṣi/sau IUCN evalueazӑ nominalizӑrile folosind criteriile patrimoniului
cultural ṣi natural. )
( Imagine 8 : ICOMOS ṣi/sau IUCN realizeazӑ un raport de evaluare.)
( Imagine 9 : Cei ṣapte membri ai Biroului Patrimoniului Mondial analizeazӑ nominalizӑrile ṣi
evaluӑrile ṣi fac recomandӑri adresate Comitetului. )
( Imagine 10 : Decizia finalӑ luatӑ de cei 21 de membri ai Comitetului pentru Patrimoniul
Mondial: ȋnscris – amânat – respins. )

Lista Patrimoniului Mondial – situri de valoarea universalӑ remarcabilӑ
Odatӑ cu semnarea Convenṭiei Patrimoniului Mondial o ṭarӑ devine un Stat Membru ṣi se
angajeazӑ sӑ conserve patrimoniul cultural ṣi natural din interiorul graniṭelor sale, pentru
generaṭiile prezente ṣi viitoare.
Din momentul ȋn care o ṭarӑ a semnat Convenṭia, ar putea ȋncepe procesul de nominalizare a
siturilor din interiorul graniṭelor sale pentru a fi incluse pe Lista Patrimoniului Mondial.
Propunerea iniṭialӑ pentru un sit ce urmeazӑ a fi nominalizat poate veni de la un grup de
localnici, dar nominalizarea trebuie transmisӑ cӑtre UNESCO prin autoritӑṭile guvernamentale
oficiale. Mai ȋntâi, un Stat Membru trebuie sӑ decidӑ care sunt siturile pe care le
nominalizeazӑ. Procesul de selecṭie este adesea numit identificare. Convenṭia solicitӑ Statelor
Membre sӑ stabileascӑ un inventar al siturilor culturale ṣi naturale considerate a fi de valoare
universalӑ remarcabilӑ ȋn ṭӑrile lor. O selecṭie a siturilor identificate de un Stat Membru ca
posibile situri ale Patrimoniului Mondial va fi mai apoi transmisӑ Centrului UNESCO pentru
Patrimoniul Mondial sub formӑ de listӑ de probӑ.
Atunci când un Stat Membru decide sӑ nominalizeze un sit, trebuie sӑ facӑ acest lucru
completând un formular special de nominalizare. Mai exact, Statul Membru trebuie sӑ
sublinieze de ce situl este suficient de important pentru a fi inclus pe Lista Patrimoniului
Mondial folosind criteriile de selecṭie asupra cӑrora a decis Comitetul Patrimoniului Mondial,
ṣi de asemenea, sӑ demonstreze cӑ situl este protejat ṣi adminstrat aṣa cum se cuvine. Este de
asemenea important sӑ punӑ la dispoziṭie o analizӑ a felului ȋn care situl este comparabil cu
altele de acelaṣi fel. ICOMOS ṣi/sau IUCN, evalueazӑ nominalizӑrile ṣi face recomandӑri
Comitetului Patrimoniului Mondial, care decide ȋn cele din urmӑ ce sit sӑ ȋnscrie pe Lista
Patrimoniului Mondial.
Începând cu ianuarie 2002, existӑ 721 de situri ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial – 554
de situri culturale, 144 de situri naturale ṣi 2 de situri mixte, culturale ṣi naturale - ȋn 124 de
ṭӑri.

Strategia globalӑ pentru o Lista a Patrimoniului Mondial reprezentativӑ si
echilibratӑ
Comitetul Patrimoniului Mondial lucreazӑ din greu pentru a asigura o bunӑ distribuṭie globalӑ
a siturilor Patrimoniului Mondial - ȋn Africa, Țӑrile Arabe, Asia ṣi Pacific, Europa ṣi America
de Nord, America Latinӑ ṣi Caraibe. În 1994, Comitetul Patrimoniului Mondial a decis cӑ o
atenṭie specialӑ trebuie acordatӑ asigurӑrii diversitӑṭii regionale, culturale ṣi naturale din Lista
Patrimoniului Mondial, ṣi a a adoptat ”Strategia Globalӑ pentru o Lista a Patrimoniului
Mondial reprezentativӑ ṣi echilibratӑ.”
Le voi spune altora cum mӑ simt acum. Simt cӑ nu existӑ sufiecientӑ informaṭie despre
Patrimoniul African.
Elev din Mozambic, Forumul tineretului pentru Patrimoniul Mondial, Cascada
Victoria, Zambia ṣi Zimbabue

Activitate pentru elevi – 6
REALIZAREA UNUI MODEL LA SCARĂ A UNUI SIT DIN PATRIMONIUL
MONDIAL
Obiectiv : stimularea aptitudinilor creative ṣi ȋnvӑṭarea amӑnunṭitӑ a unui sit din
Patrimoniul Mondial
( Logo: Exerciṭiu )
( Logo : Activitate ȋn clasӑ sau extra-curricularӑ)
( Logo : Mai multe pauze de recreaṭie )
( Logo : Matematicӑ, Artӑ, Istorie, Geografie )
( Logo : Fotografii laminate )
( Logo : Carton, lipici, lut )
 Arӑtaṭi-le elevilor dumneavoastrӑ fotografiile laminate. Invitaṭi-i sӑ selecteze unul sau
mai multe situri din Patrimoniul Mondial ṣi sӑ realizeze un model la scarӑ. Profesorul
de matematicӑ ar putea sӑ explice cum se face un model la scarӑ. Profesorul de artӑ,
sau un artist local sau arhitect, ar putea sӑ ofere sfaturi despre cum se realizeazӑ un
model. Profesorul de istorie ar putea sӑ ofere ȋndrumӑri ȋn ceea ce priveṣte acurateṭea
istoricӑ. La finalizarea modelului ( sau modelelor) la scarӑ, pregӑtiṭi o expoziṭie ṣi
invitaṭi pӑrinṭii ṣi membrii comunitӑṭii.
( Imagine : Model la scarӑ al Marelui Zid Chinezesc, China, ©UNESCO )

Activitate pentru elevi – 7
IDENTIFICAREA SITURILOR DE PATRIMONIU MONDIAL ÎN REGIUNEA
DUMNEAVOASTRĂ
Obiectiv: cunoaṣterea siturilor de Patrimoniu Mondial din regiunea dumneavoastrӑ
( Logo: Cercetare )
( Logo: Activitate ȋn clasӑ )
( Logo : Una sau douӑ pauze de recreaṭie )
( Logo: Geografie, Istorie )
( Logo : Fiṣӑ de activitate pentru elevi: Identificarea siturilor din Patrimoniul Mondial din
regiunea dumneavoastrӑ, Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte )
 Utilizaṭi Fiṣa de activitate pentru elevi, realizând o fotocopie pentru fiecare elev,
dacӑ este posibil.
Rugaṭi elevii din clasӑ sӑ listeze zece situri din Patrimoniul Mondial aflate ȋn ṭara
dumneavoastrӑ sau ȋn apropiere.
Este ṭara dumneavoastrӑ semnatarӑ a Convenṭiei pentru Patrimoniul Mondial?
Care instituṭii sau autoritӑṭi sunt responsabile pentru implementarea Convenṭiei
Patrimoniului Mondial ȋn ṭara dumneavoastrӑ ( pentru patrimoniul cultural ṣi pentru
patrimoniul natural ) ?
Ce legӑturi existӑ ȋntre ṭara dumneavoastrӑ ṣi UNESCO? Existӑ, de exemplu, o
Comisie Naṭionalӑ UNESCO ȋn ṭara dumneavoastrӑ?

Fiṣӑ de activitate pentru elevi
Harta Patrimoniului Mondial aratӑ lista de ṭӑri care sunt State Membre ale Convenṭiei
Patrimoniului Mondial ṣi locaṭiile celor 721 de situri care au fost pânӑ acum incluse pe Lista
Patrimoniului Mondial.
Gӑsiṭi zece situri din Patrimoniul Mondial care se aflӑ ȋn ṭara dumneavoastrӑ sau ȋn apropiere,
ṣi scrieṭi numele lor ṣi localizarea geograficӑ ȋn cӑsuṭele de mai jos. Indicaṭi dacӑ acestea sunt
situri culturale, naturale sau situri mixte, culturale ṣi naturale.
Discutaṭi rӑspunsurile.
No.

Numele
sitului Anul ȋnscrierii Stat Membru
din Patrimoniul pe
Lista
Mondial
Patrimoniului
Mondial

Tipul sitului ( cultural,
natural sau mixt, cultural ṣi
natural )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Identificarea siturilor de Patrimoniu Mondial din regiunea
dumneavoastrӑ

Criteriile pentru selectarea siturilor din Patrimoniul Mondial
Notӑ specialӑ pentru profesori despre criteriile Patrimoniului Mondial
Criteriile reprezintӑ un aspect esenṭial ȋn conservarea Patrimoniului Mondial ṣi ar trebui sӑ fie
ṭinute minte la fiecare pas din munca dumneavoastrӑ ȋn educaṭia prin Patrimoniul Cultural.
Stabilirea Listei Patrimoniului Mondial prezintӑ o provocare majorӑ pentru comunitatea
internaṭionalӑ: cum este posibil ca un sit, ansamblu sau momument, prin comparaṭie cu un
altul, sӑ fie apreciat ca fӑcând parte din Patrimoniul Mondial? Cu alte cuvinte, ce conferӑ
valoarea universalӑ remarcabilӑ sau valorea de Patrimoniu Mondial unui sit cultural sau
natural?
Ghidul operaṭional pentru implementarea Convenṭiei Patrimoniului Mondial a fost dezvoltat
de Comitetul Patrimoniului Mondial de-a lungul anilor. Ei explicӑ cum poate fi nominalizat
un sit pentru a fi inclus pe Lista Patrimoniului Mondial ṣi criteriile solicitate.

Criteriile pentru selectarea siturilor culturale din Patrimoniul Mondial
Ghidul operaṭional include urmӑtoarele ṣase criterii pentru a fi aplicate ȋn selecṭia
monumentelor, grupurilor de clӑdiri ṣi siturilor din patrimoniul cultural, care pot fi
considerate parte din Patrimoniul Mondial:
Siturile culturale nominalizate ar trebui :
( Imagine – Tassili n'Ajjer, UWIG/OPNT )
(i) sӑ reprezinte o capodoperӑ a geniului creativ uman; sau
(ii) sӑ expunӑ un schimb important de valori umane, pe o duratӑ de timp sau ȋntr-o zonӑ
culturalӑ a lumii, ȋn ceea ce priveṣte evoluṭiile din arhitecturӑ sau tehnologie, artӑ
monumentalӑ, planificare a oraṣelor sau peisagisticӑ; sau
(iii) sӑ conṭinӑ o mӑrturie unicӑ sau cel puṭin excepṭionalӑ, a unei tradiṭii culturale sau a unei
civilizaṭii care este ȋn viaṭӑ sau care a dispӑrut; sau
(Imagine – Movilele din Jelling , Pietrele Runice ṣi Biserica, Danemarca, ©UNESCO )
(iv) sӑ fie un exemplu de excepṭie a unui tip de clӑdire, a unui ansamblu arhitectural sau
tehnologic, sau a unui peisaj care ilustreazӑ etape importante din istoria umanӑ; sau

(v) sӑ fie un exemplu remarcabil a unei aṣezӑri umane tradiṭionale, sau utilizare a pӑmântului,
care este reprezentativ pentru o cultura ( sau culturi), ȋn special ȋn momentul când a devenit
vulnerabilӑ sub impactul schimbӑrii ireversibile; sau
(vi) sӑ fie ȋn mod direct sau tangibil asociatӑ cu evenimente sau tradiṭii care au supravieṭuit,
cu idei, sau cu credinṭe, cu opere literare sau artistice de valoarea universalӑ remarcabilӑ (
Comitetul considerӑ cӑ acest criteriu ar trebui sӑ justifice includerea pe Listӑ doar ȋn condiṭii
excepṭionale ṣi prin relaṭie cu alte criterii culturale sau naturale ).
În egalӑ mӑsurӑ este importantӑ ṣi autenticitatea patrimoniului cultural, ṣi protejarea ṣi
managementul acestuia.

Criteriile pentru selectarea siturilor naturale din Patrimoniul Mondial
Pentru selecṭia siturilor naturale de patrimoniu, cu valoarea de Patrimoniu Mondial, Ghidul
Operaṭional include patru criterii.
(i) Să fie exemple remarcabile pentru stadii majore ale istoriei planetare, incluzând urme de
viaţă, procese geologice în desfăşurare, semnificative pentru dezvoltarea formelor de relief
sau trăsături geomorfice sau fiziografice deosebite; sau
( Imagine : Situl de Fosile Messel Pit, Germania, © UNESCO )
( Imagine : Rezervaṭia barierei de corali, Belize © UNESCO )
(ii) Să fie exemple remarcabile ale unor procese ecologice sau biologice în evoluţie şi ale
dezvoltării unor ecosisteme şi grupuri de plante şi animale în mediul terestru, de apă dulce,
marin sau de rivieră; sau
(iii) Să cuprindă fenomene naturale excepţionale sau zone de o deosebită frumuseţe naturală şi
cu importanţă estetică ieşită din comun; sau
(iv) Să cuprindă cele mai importante şi semnificative habitate naturale pentru conservarea in
situ a biodiversităţii, inculzând specii pe cale de dispariţie, de o valoare ieşită din comun din
perspectiva ştiinţei sau a protecţiei si conservării naturii.
La fel de importantӑ este integritatea patrimoniului natural ṣi protecṭia ṣi managementul
acestuia.

Criteriile pentru selectarea siturile mixte, culturale ṣi naturale, din
Patrimoniul Mondial
Siturile mixte, culturale ṣi naturale, din Patrimoniul Mondial, au valorile remarcabile atât
culturale cât ṣi naturale, ṣi astfel sunt incluse pe Lista Patrimoniului Mondial ȋn funcṭie

de o combinaṭie de criterii naturale ṣi culturale ale patrimoniului. În prezent existӑ 23 de situri
mixte, culturale ṣi naturale, pe Lista Patrimoniului Mondial ( de exemplu, Sanctuarul Istoric
de la Machu Picchu din Peru, ṣi zona Laponia din Suedia.

Aplicarea criteriillor
Criteriile sunt aplicate ȋn mod riguros pentru a nu permite Lista Patrimoniului Mondial sӑ
devinӑ prea lungӑ sau sӑ se transforme ȋntr-un simplu tabel de control a tuturor locurile pe
care ṭӑrile ṣi le-ar dori incluse ȋn ea.
Toate ṭӑrile au situri de interes local sau naṭional, care sunt ȋn mod justificabil o sursӑ de
mândrie naṭionalӑ, ṣi Convenṭia le ȋncurajeazӑ sӑ identifice ṣi sӑ-ṣi protejeze patrimoniul, fie
cӑ este sau nu ȋnscris pe Lista Patrimoniului Mondial.

Activitate pentru elevi – 8
ÎNȚELEGEREA CRITERIILOR PATRIMONIULUI MONDIAL
Obiectiv: o mai bunӑ ȋnṭelegere a criteriilor folosite pentru a decide care situri sunt
ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial
( Logo : Exerciṭii )
( Logo: Activitate ȋn clasӑ )
( Logo : Douӑ sau mai multe pauze de recreaṭie )
( Logo : Geografie )
(Logo : Fiṣa de activitate pentru elevi : Înṭelegerea criteriilor Patrimoniului Mondial,
Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte )
Criteriile asupra cӑrora a decis Comitetul pentru Patrimoniul Mondial, trebuie sӑ fie mai ȋntâi
ȋntrunite, ȋnainte ca un sit sӑ poatӑ fi ȋnscris pe Lista Patrimoniului Mondial.
 Împӑrṭiṭi clasӑ ȋn douӑ grupuri mici, rugaṭi-i sӑ examineze Harta Patrimoniului
Mondial ṣi Descrierile succinte, ṣi puneṭi-i sӑ scrie, pe spaṭiile oferite de Fiṣa de
activitate pentru elevi, un sit pentru o regiune, ȋn funcṭie de fiecare dintre criterii. (
Majoritatea siturilor de pe Lista Patrimoniului Mondial au fost ȋnscrise ȋn baza unui
criteriu minim.)
 Pentru siturile mixte, scrieṭi un sit sau douӑ pe regiune ṣi indicaṭi criterile ṣi numele
fiecӑrui sit.
 Discutaṭi descoperirile fiecӑrui elev.

Activitate pentru elevi – 9
NOMINALIZAREA SITURILOR CULTURALE ȘI NATURALE
Obiectiv: ȋnṭelegerea procesului nominalizӑrii siturilor pentru ȋnscrierea pe o listӑ de
protecṭie a patrimoniului
( Logo : Exerciṭii )
( Logo : Activitate ȋn clasӑ )
( Logo : Una sau mai multe pauze de recreaṭie )
( Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ, Artӑ )
( Logo : Fiṣӑ de activitate pentru elevi - Nominalizarea siturilor culturale ṣi naturale,
Îndrumӑri pentru elevi )
 Folosiṭi Fiṣa de activitate pentru elevi ṣi Îndrumӑrile pentru a implica clasa ȋn
pregӑtirea unei nominalizӑri a patrimoniului local sau regional pentru o listӑ naṭionalӑ
a patrimoniului sau un registru.
 Împarṭiṭi elevii ȋn grupuri mici. Fiecare grup ar trebui sӑ nominalizeze un sit local.
 Prezentӑrile siturilor nominalizate ar putea fi folosite ca afiṣ de perete sau puse
ȋmpreunӑ ȋntr-o broṣurӑ. Trimiteṭi o copie a broṣurii autoritӑṭilor tale locale sau
regionale, ȋmpreunӑ cu salutӑri din parte elevilor. Includeṭi comentarii de la ȋntâlnirea
voastrӑ cu Comitetul Patrimoniului Naṭional.

Fiṣӑ de activitate pentru elevi
Îndrumӑri pentru elevi
Nominalizarea unui sit, localizat ȋn ṭara dumneavoastrӑ, pe lista, ȋn inventarul sau ȋn
registrul patrimoniului dumneavoastrӑ naṭional.
Țara dumneavoastrӑ a decis sӑ redacteze o listӑ de situri culturale ṣi naturale. Clasa
dumneavoastrӑ a fost rugatӑ sӑ pregateascӑ una sau mai multe nominalizӑri pentru situri
locale, naturale ṣi/sau culturale, pentru aceastӑ listӑ. Aceastӑ activitate va solicita atât timpul
lecṭiei cât ṣi muncӑ extra-curricularӑ ( de exemplu, vizitӑ la situri ).
Îndrumӑri pentru pregӑtirea unei nominalizӑri
Foloseṣte formularul ataṣat pentru a pregӑti o nominalizare, ṣi ia ȋn considerare urmӑtoarele:
Secṭiunea descriere ar trebui sӑ conṭinӑ:
- o descriere a sitului ṣi o listӑ a trӑsӑturilor ṣi caracteristicilor principale ( ex.: tipuri de
pӑsӑri, copaci, animale pentru situri naturale, ṣi tipuri de clӑdiri, particularitӑṭi
arheologice ale siturilor culturale );
- istoria sitului;
- hӑrṭi;
- materiale fotografice ( care pot fi ataṣate );
- o listӑ sumarӑ de referinṭӑ care include sursele principale de informare despre sit;
Secṭiunea care conṭine justificarea pentru includerea sitului pe lista patrimoniului
naṭional, cultural ṣi natural, ar trebui sӑ conṭinӑ:
- Motivele pentru care acest sit este considerat a fi de importanṭӑ naṭionalӑ. În cazul ȋn
care ṭara dumneavoastrӑ are criterii pentru a determina dacӑ un sit este de importanṭӑ
naṭionalӑ, folosiṭi-le pe acestea pentru a evalua situl.
Secṭiune despre conservarea sitului ar trebui sӑ conṭinӑ:
- o precizare despre cine este responsabil pentru ȋngrijirea sitului. Localnicii sunt cei
care conservӑ situl sau este implicatӑ o organizaṭie localӑ, regionalӑ sau naṭionalӑ?
Oamenii care se ȋngrijesc de sit au abilitatea sӑ pӑstreze situl? Au suficienṭi bani ṣi
sificientӑ expertizӑ? Existӑ o lege care sӑ protejeze situl?
Secṭiunea despre comparaṭia cu alte situri similare ar trebui sӑ conṭinӑ:
- detalii despre alte situri de acelaṣi fel din ṭara dumneavoastrӑ, ṣi din partea
dumneavoastrӑ de lume;
- o evaluare a stadiului actual de pӑstrare a sitului, prin comparaṭie cu alte situri, la nivel
naṭional;
Se aflӑ situl ȋn pericolul de a se deteriora atât de puternic, ȋncât sӑ nu poatӑ fi salvat? De
exemplu, pentru un sit natural, ȋntrebaṭi dacӑ unele dintre speciile de animale sau plante se
aflӑ ȋn pericol de dispariṭie.

Nominalizarea siturilor culturale ṣi naturale

Fiṣӑ de activitate pentru elevi
Numele ṭӑrii unde este localizat situl:
………………………………………………………………………………….
Numele persoanei care a pregӑtit
nominalizarea:…………………………………………………………………
Data:……………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Numele sitului :
Localizarea geograficӑ a sitului :

Descrierea sitului :
Justificarea pentru includerea sitului pe lista patrimoniului naṭional, cultural ṣi natural
Criterii ȋntrunite:

Conservarea sitului:

Comparaṭie cu situri similare:

Formular de nominalizare pentru un sit cultural ṣi naṭional.

Comitetul Patrimoniului Mondial ṣi Centrul Patrimoniul Mondial UNESCO
(Imagine: Comitetul Patrimoniului Mondial, ṣedintӑ de lucru, © R. Milne)
Decizia despre care situri ar trebui sӑ fie incluse, sau ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial,
este luatӑ de Comitetul Patrimoniului Mondial.
Comitetul pentru Patrimoniul Mondial, care se ȋntruneṣte o datӑ pe an, are patru sarcini
importante:
-

-

Sӑ defineascӑ Patrimoniul Mondial prin selectarea siturilor culturale ṣi naturale ce
urmeazӑ a fi incluse pe Lista Patrimoniului Mondial. Comitetul primeṣte pentru
aceastӑ sarcinӑ ajutorul ICOMOS ṣi IUCN, care examineazӑ cu atenṭie nominalizӑrile
de la diferite State Membre ṣi redacteazӑ un raport de evaluare pentru fiecare
nominalizare. Centrul internaṭional pentru studiul conservӑrii ṣi restaurӑrii
proprietӑṭii culturale ( ICCROM) consiliazӑ de asemenea Comitetul ( de exemplu
despre instruirea asupra patrimoniului cultural ṣi asupra tehnicilor ȋn conservarea
culturalӑ).
Sӑ examineze rapoartele asupra stadiului conservӑrii siturilor din Patrimoniul Mondial,
ṣi sӑ solicite Statelor Membre sӑ ȋntreprindӑ acṭiuni specifice de conservare atunci
când siturile nu sunt administrate sau protejate ȋn mod corect.
Sӑ decidӑ asupra includerii siturilor ameninṭate pe Lista Patrimoniului Mondial aflat ȋn
pericol, dupӑ consultarea Statelor Membre direct interesate.
Sӑ administreze Fondul Patrimoniului Mondial ṣi sӑ stabileascӑ asistenṭa tehnicӑ ṣi
financiarӑ ce urmeazӑ a fi alocatӑ ṭӑrilor care au solicitat asistenṭӑ ȋn conservarea
patrimoniului lor.

Secretariatul pentru implementarea Convenṭiei este pus la dispoziṭie de UNESCO. Poartӑ
denumirea de Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO. Centrul asistӑ Statele Membre ȋn
implementarea de zi cu zi a Convenṭiei, ṣi propune ṣi implementeazӑ deciziile Comitetului
Patrimoniului Mondial.

Activitate pentru elevi – 10
ÎNTRUNIRE A COMITETULUI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
Obiectiv: Înṭelegerea procesului de luare a deciziilor ȋn nominalizarea siturilor de
patrimoniu
(Logo: Joc de rol )
( Logo: Clasӑ )
( Logo : Activitate extra-ṣcolarӑ )
( Logo : Mai multe pauze de recreaṭie )
( Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ, Geografie, Studii sociale )
În cadrul acestei activitӑṭi elevii vor juca rolul membrilor Comitetului pentru Patrimoniul
Naṭional. Comitetul studiazӑ siturile locale ṣi regionale propuse de clasa dumneavoastrӑ,
pentru a decide dacӑ acestea ar trebui sau nu sӑ fie conservate.
 Selectaṭi un preṣedinte, doi vice-preṣedinṭi ṣi un raportor. Asiguraṭi un bun echilibru
ȋntre bӑieṭi ṣi fete. Aceṣti trei elevi vor pregӑti discuṭia ṣi vor conduce dezbaterea.
 Împӑrṭiṭi restul elevilor ȋn grupuri. Fiecare grup va studia un sit ṣi apoi va face o
recomandare ȋntregului Comitet ( ar trebui sӑ fie conservat situl ṣi inclus pe o listӑ a
patrimoniului naṭional sau ȋntr-un registru? ).
 Studiaṭi formularul de nominalizare ṣi analizaṭi urmӑtoarele :
(a) Este situl de valoare localӑ, regionalӑ sau internaṭioanalӑ?
(b) A fost situl suficient de bine conservat?
(c) Existӑ protecṭie legalӑ adecvatӑ a sitului ?
(d) Existӑ planuri corespunzӑtoare pentru managementul ṣi conservarea sitului?
(e) Au fost consultaṭi localnicii pentru a afla dacӑ sunt de acord cu nominalizarea
sitului?
 Prezentaṭi evaluӑrile grupului ȋntr-o discuṭie deschisӑ. Decideṭi care dintre situri sunt
de valoare naṭionalӑ. Rugaṭi elevii sӑ voteze pentru a decide care sit ar trebui sӑ fie
adӑugat pe lista patrimoniului naṭional. Apoi ȋntrebaṭi-i dacӑ unul sau douӑ dintre
aceste situri ar trebui sӑ fie adӑugate pe Lista Patrimoniului Mondial.

Sumar
Având pregӑtitӑ o listӑ preliminarӑ, Statele Membre nominalizeazӑ situri pentru includere pe
Lista Patrimoniului Mondial, trimiṭând un formular completat de nominalizare cӑtre Centrul
Patrimoniului Mondial UNESCO. ICOMOS ṣi/sau IUCN evalueazӑ nominalizӑrile ṣi fac
recomandӑri. Comitetul Patrimoniului Mondial decide ȋn final care situri sunt ȋnscrise pe Lista
Patrimoniului Mondial. În plus, siturile trebuie sӑ fie bine protejate ṣi trebuie sӑ ȋntruneascӑ
un test de autenticitate pentru situri culturale ṣi condiṭii de integritate pentru situri naturale.

Monitorizarea stadiului conservӑrii siturilor din Patrimoniul Mondial
Conservarea Patrimoniului Mondial este un proces continuu. Statele Membre ale Convenṭiei
ṣi IUCN, ṣi ICOMOS, oferӑ constant rapoarte Comitetului Patrimoniului Mondial, despre
stadiului conservӑrii siturilor din Patrimoniul Mondial, despre mӑsurilor luate pentru
conservarea lor, ṣi despre eforturilor de sporire a conṣtientizӑrii ȋn rândul publicului asupra
valorii patrimoniului cultural ṣi natural ṣi a conservӑrii lui.
În practicӑ, Statele Membre ȋṣi iau responsabilitatea foarte ȋn serios. Dacӑ o ṭarӑ nu ȋṣi
ȋndeplineṣte obligatiile sub Convenṭie ṣi un sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial este pus
grav ȋn pericol, riscӑ ṣtergerea sitului de pe Listӑ. Convenṭia are astfel o sancṭiune clarӑ. Pânӑ
ȋn prezent, niciun sit nu a fost vreodatӑ ṣters de pe Listӑ.
Atunci când UNESCO este alertatӑ asupra posibilelor pericole la adresa unui sit din
Patrimoniul Mondial - ṣi alerta este justificatӑ ṣi ameninṭarea suficient de serioasӑ – situl este
plasat pe Lista Patrimoniului Mondial aflat ȋn pericol. Aceastӑ listӑ este menitӑ sӑ atragӑ
atenṭia lumii asupra condiṭiilor naturale sau realizate de om, care ameninṭӑ caracteristicile
pentru care un sit a fost ȋnscris iniṭial. Siturile de pe listӑ aflate ȋn pericol au dreptul la eforturi
speciale de conservare ṣi acṭiune de urgenṭӑ.
Doar ȋn cazuri excepṭionale sau urgente ( ca de exemplu Dubrovnik ȋn 1991), cum ar fi
izbucnirea unui rӑzboi, Comitetul Patrimoniului Mondial va face o listare a siturilor aflate În
Pericol, fӑrӑ sӑ fi primit o cerere formalӑ din partea unui Stat Membru direct interesat.
Lista Patrimoniului Mondial aflat ȋn pericol
Includerea unui sit pe Lista Patrimoniului Mondial aflat ȋn pericol este menitӑ sӑ atragӑ
atenṭie lumii, dar ṣi sӑ atragӑ acṭiuni de urgenṭӑ pentru conservarea sitului, atunci când
valorile pentru care a fost ȋnscris ȋn mod iniṭial pe Lista Patrimoniului Mondial sunt
ameninṭate.

Lista Patrimoniului Mondial aflat ȋn pericol
Cele 31 de proprietӑṭi pe care Comitetul Patrimoniului Mondial a decis sӑ le includӑ pe Lista
Patrimoniului Mondial aflat ȋn pericol ȋn conformitate cu Articolul 11 (4) din Convenṭie. Lista
a fost actualizatӑ pânӑ ȋn luna decembrie a anului 2001.
Albania
Benin
Bulgaria
Cambogia
Republica Centralӑ Africanӑ
Cote d'Ivoire ṣi Guineea
Republica Democratӑ Congo

Ecuador
Egipt
Etiopia
Honduras
India
Ierusalim
Mali
Niger
Oman
Pakistan
Peru
Filipine
Senegal
Tunisia
Uganda
Statele Unite ale Americii
Yemen
Yugoslavia

Butrinti
Palatele Regale de la Abomey
Rezervaṭia naturalӑ Srebarna
Angkor
Parcul Naṭional Manova – Gounda Sf. Floris
Rezervaṭia naturalӑ Muntele Nimba
Parcul Naṭional Virunga
Parcul Naṭional Garamba
Parcul Naṭional Kahuzi-Biega
Rezervaṭia Okapi
Parcul Naṭional Salonga
Parcul Naṭional Sangay
Abu Mena
Parcul Naṭional Simen
Rezervaṭia biosferei Rio Platano
Sanctuarul Manas pentru viaṭa sӑlbaticӑ
Grupul de monumente de la Hampi
Vechiul oraṣ al Ierusalimului ṣi zidurile sale
Timbuktu
Rezervaṭiile naturale Air ṣi Ténéré
Fortul Bahla
Grӑdinile Fort ṣi Shalamar din Lahore
Zona arheologicӑ Chan Chan
Terasele de orez din Munṭii Cordilieri ȋn
Filipine
Sanctuarul naṭional pentru pӑsӑri Djoudj
Parcul Naṭional Ichkeul
Parcul Naṭional Munṭii Rwenzori
Parcul Naṭional Everglades
Yellowstone
Oraṣul istoric Zabid
Regiunea Naturalӑ ṣi Cultural-Istoricӑ Kotor

(Imagine: Parcul Naṭional Virunga, Republica Democratӑ Congo, ©UNESCO/INCAFO/G.
Grande)
Yellowstone, din Statele Unite ale Americii, este un bun exemplu despre cum listarea ca
Patrimoniu Mondial aflat ȋn pericol a ajutat la concentrarea atenṭiei naṭionale ṣi internaṭionale
asupra urgenṭei de a proteja urgent Parcul ȋntr-un moment de ameninṭare crescândӑ la adresa
lui ( de exemplu din partea turismului ṣi din partea potenṭialelor dezvoltӑri miniere adiacente
Parcului ).

Activitate pentru elevi – 11
CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII
Obiectiv : ȋncurajarea soliudaritӑṭii ṣi a implicӑrii active a elevilor ȋn susṭinerea
conservӑrii Patrimoniului Mondial
(Logo : Discuṭie )
( Logo : Activitate extra-curricularӑ sau ȋn clasӑ )
( Logo : Mai multe pauze recreative )
( Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ )
( Logo : Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte )
 Discutaṭi despre cum ar putea contribuii elevii la a face comunitatea lor localӑ mai
conṣtientӑ de Patrimoniul Mondial, local ṣi naṭional. Listaṭi propunerile lor. Ar putea fi
implementate una sau mai multe dintre aceste propuneri?
 Discutaṭi scopul Fondului Patrimoniului Mondial
 Discutaṭi posibiliatatea de a organiza activitӑṭi de strângere de fonduri pentru
susṭinerea conservӑrii patrimoniului local sau a Patrimoniului Mondial.

Curriculum transdisciplinar : Convenṭia Patrimoniului Mondial
Arte
Folosiṭi fotografii ṣi informaṭii de la situri din Patrimoniul Mondial pentru a preda Istoria
Artei
Realizaṭi modele la scarӑ a siturilor din Patrimoniul Mondial
Pregӑtiṭi o campanie publicitarӑ pentru a creṣte conṣtientizarea ȋn legӑturӑ cu siturile
Patrimoniului Mondial ṣi pe tema conservӑrii
Vizitaṭi situri ale Patrimoniului Mondial ṣi realizaṭi un desen al lor, o picturӑ sau fotografiaṭile
Folosiṭi situri ale Patrimoniului Mondial pentru a preda stiluri arhitecturale

Limbi strӑine
Citiṭi broṣuri informative despre patrimoniul natural ṣi cultural al altor ṭӑri.
Studiaṭi siturile Patrimoniului Mondial ca sursӑ de informaṭie despre alte ṭӑri, din trecut ṣi din
prezent.
Scrieṭi articole despre nevoia de a conserva situri din Patrimoniul Mondial

Istorie
Vizitaṭi situri din Patrimoniul Mondial, sau alte situri aflate ȋn apropiere, relevante pentru
perioadele istorice.
Învӑṭaṭi despre situri relevante din Patrimoniul Mondial prin studiul unei perioade specifice

Limbӑ ṣi Literaturӑ
Scrieṭi articole despre Convenṭie sau despre un sit specific din Patrimoniul Mondial pentru
clasa dumneavoastrӑ sau pentru un ziar.
Intervievaṭi oameni care trӑiesc lângӑ un sit de patrimoniu ṣi aflaṭi ce semnificaṭie are situl
pentru ei.
Scrieṭi broṣuri informative despre sit.
Produceṭi o dramatizare istoricӑ.
Citiṭi romane sau poveṣti scurte ȋn care un sit este prezentat.

Matematicӑ
Realizaṭi un sondaj despre caracteristicile fizice ale unui sit din Patrimoniul Mondial ( numӑr
de specii, mӑrimea clӑdirilor ) ṣi folosiṭi grafice, o diagramӑ circularӑ ṣi statistici pentru a
prezenta rezultatele grafic.
Studiaṭi mӑrimea monumentelor ṣi clӑdirilor, ṣi pregӑtiṭi modele la scarӑ ale lor.

Studii religioase
Expuneṭi poze ale situri din Patrimoniul Mondial relevante pentru diferitele religii ṣi sisteme
de credinṭӑ ( poze ale multor situri sunt inluse ȋn Ghid ).

Internetul
Vizitaṭi pagina de internet a Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO
( http://www.unesco.org/whc) ṣi pagina de internet a Proiectului Reṭelei de Școli Asociate
( http://www.unesco/education/asp ) de pe internet.

Patrimoniul Mondial ṣi indentitatea
( identitate –verticalӑ, dreapta )

Nu doresc sӑ-mi fie casa ȋmprejmuitӑ de pereṭi pe toate pӑrṭile ṣi ferestrele sӑ-mi fie acoperite. Imi
doresc sӑ se rӑspândeascӑ culturi ȋn casa mea pe cât de liber cu putinṭӑ. Însӑ refuz sӑ fiu spulberat de
vreuna dintre ele.

Mahatma Gandhi
(Imagine : Marele Zid Chinezesc ,©UNESCO/Vrontzoff)

Patrimoniul Mondial ṣi identitatea

Obiective
Cunoṣtinte
Atitudini
Competenṭe

Paginӑ
71
71
71
71

Patrimoniul Mondial : o bazӑ
pentru identitate

72

Identitate : Cine sunt eu? – Cine suntem noi?
Activitate pentru elevi – 12 : Numele ca
purtӑtoare de identitate
Identitatea ȋntr-o lume care se schimbӑ cu
rapiditate

72
73

Situri ale Patrimoniului Mondial ṣi
identitatea

74

Activitate pentru elevi – 13: Situri ale
Patrimoniului Mondial ṣi identitate

75

Stiluri diferite de construcṭie ca
expresie a identitӑṭii

76

73

Activitate pentru elevi – 14 : stiluri diferite de 77
construcṭie ca expresie a identitӑṭii
Activitate pentru elevi – 15: Un consiliu
78
decide asupra viitorului unei pӑrṭi istorice a
oraṣului
Activitate pentru elevi – 16 : Învӑṭarea
79
interculturalӑ
80

Curricula transdisciplinarӑ :
Patrimoniul Mondial ṣi identitatea

Obiective
Cunoṣtinṭe
Susṭinerea elevilor ȋn dezvoltarea cunoṣtinṭele ṣi ȋnṭelegerea despre:
- siturilor culturale ṣi naturale din Patrimoniul Mondial care reflectӑ diferite
culturi ṣi care reprezintӑ ȋntruchiparea stabilitӑṭii ȋntr-o lume aflatӑ ȋn
schimbare;
- specificitatea fiecӑrei culturi ṣi noṭiunea cӑ toate culturile sunt parte a
civilizaṭiei umane;
- interacṭiunile ṣi interdependenṭele dintre naturӑ ṣi culturӑ, ṣi ȋntre culturi;

Atitudini
Încurajarea elevilor sӑ :
- aprecieze cultura lor, istoria propriei ṭӑri ṣi mediul sӑu natural;
- identifice valorile emergente ale societӑṭii lor ṣi rӑdӑcina acestor valori;
- cultive respectul pentru toate popoarele ṣi cultura lor, ṣi astfel sӑ
contribuie la ȋnṭelegerea ṣi respectul internaṭional;
- dezvolte un sentiment al responsabilitӑṭii comune pentru patrimoniul
cultural ṣi natural al ṭӑrii.
Competenṭe
Ajutareea elevilor sӑ-ṣi dezvolte abilitatea de a :
- cerceta pe mai departe originea lor ( familie, ṭarӑ)
- discuta probleme ȋntr-o manierӑ deschisӑ ṣi democraticӑ
- asuma conducerea ȋn susṭinerea conservӑrii Patrimoniului Mondial

Patrimoniul Mondial: un fundament pentru identitate
Patrimoniul Mondial ṣi identitatea ( verticalӑ, stânga, sus)
Înṭelegerea Patrimoniului Mondial ne poate ajuta sӑ devenim mai conṣtienṭi de propriile
noastre rӑdӑcini, ṣi de identitatea noastrӑ culturalӑ ṣi socialӑ. O privire mai atentӑ asupra
oricӑrui dintre aceste situri de pe Lista Patrimoniului Mondial ne ajutӑ sӑ ȋnvӑṭӑm despre
credinṭele, valorile ṣi cunoṣtinṭele popoarelor ṣi civilizaṭiilor care le-au creat ( patrimoniu
cultural ), sau sӑ interacṭionӑm cu ele ( situri naturale ṣi mixte, ṣi peisaje culturale ). Asta
include oportunitӑṭi de a ȋnvӑṭa despre patrimoniul tangibil ṣi intangibil.
Siturile culturale ṣi naturale formeazӑ mediul de care fiinṭele umane depind psihologic,
religios, educaṭional ṣi economic. Distrugerea ṣi chiar deteriorarea lor ar putea fi
dӑunӑtoare pentru supravieṭuierea identitӑṭii noastre, a naṭiunilor noastre ṣi a planetei
noastre. Avem responsabilitatea de a pӑstra aceste situri pentru generaṭiile viitoare.

Identitate : Cine sunt eu? – Cine suntem noi?
Identitate
1. Calitatea sau condiṭia de a fi similar; asemӑnare absolutӑ sau esenṭialӑ; unitate
2. Individualitate, personalitate…existenṭӑ individualӑ;
3. Condiṭia de a fi identificat prin sentiment, interes, etc.
Shorter Oxford Dictionary
Încӑ de la naṣtere, fiecare dintre noi se distinge de alṭii prin profilul nostru personal, ṣi anume
caracteristicile fizice ṣi genetice pe care le pӑrinṭi ṣi de la strӑmoṣi.
Amprentele noastre, de exemplu, reprezintӑ o parte de neṣters a identitӑṭii noastre personale.
Numele nostru de familie, pe care ȋl moṣtenim, ṣi numele care ne este dat, poate fi schimbat ȋn
cursul vieṭii, dar ṣi acestea sunt pӑrṭi integrale ale indentitӑṭii noastre personale.
Indentitatea, ȋnsӑ, nu este doar individualӑ. Întrebarea, ”Cine sunt eu?”, este profund legatӑ de
ȋntrebarea ”Cine suntem noi?” – ”noi” fiind de exemplu un grup etnic, naṭiunea sau credinṭa
de care aparṭinem. Ca membri ai unui grup, suntem legaṭi alṭi membri, ȋn principal prin limbӑ,
credinṭe, ritualuri, coduri morale, obiceiuri, mâncare, ȋmbrӑcӑminte, ṣi aṣa mai departe.
Identitatea naṭionalӑ este de obicei exprimatӑ prin simboluri precum limba sau limbile, portul
naṭional, steaguri, steme sau embleme naṭionale.
( Imagine: Tineri ȋn costume tradiṭionale, ȋn cadrul Forumului de tineret pentru Patrimoniul
Mondial din Bergen, Norvegia, ©UNESCO )

Activitate pentru elevi – 12
NUMELE CA PURTĂTOARE DE IDENTITATE
Obiectiv : reflecṭia asupra identitӑṭii noastre personale ṣi familiale
( Logo : Cercetare )
( Logo : Activitate ȋn clasӑ)
( Logo : Activitӑṭi extracuriculare )
( Logo : Douӑ pauze de recreaṭie ṣi timp ȋn afara ṣcolii )
( Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ)
 Rugaṭi elevii sӑ identifice, ȋmpreunӑ cu pӑrinṭii sau rudele, ȋnsemnӑtatea numelui lor
de familie. De asemenea, rugaṭi-i sӑ explice cum au fost alese numele lor personale (
primul, al doilea ). Ce sentimente are fiecare dintre elevi despre numele pe care ȋl
poartӑ? Este un nume des ȋntâlnit ȋn regiune? Este un nume care sӑ fie conectat ȋn
vreun fel cu un sit cultural sau natural din regiune? Este neobiṣnuit? A fost daruit ȋn
memoria unei persoane anume, ca de exemplu un bunic sau o altӑ rudӑ, sau o
personalitate a istoriei, cinematografului, etc.? Afecteazӑ numele identitatea
persoanei? Dacӑ da, cum se manifestӑ acest lucru?

Identitatea ȋntr-o lume care se schimbӑ cu rapiditate
Lumea se miṣcӑ atât de repede, ṣi majoritatea oamenilor se grӑbesc cӑtre secolul 21 uitânduṣi originile. Pe când ar trebui sӑ fie tocmai invers. Ar trebui sӑ ne apreciem originile, cultura
noastrӑ, ṣi menṭinerea acestora drept fundaṭie. Ar trebui sӑ ne clӑdim viitorul.
Recomandӑri ale elevilor, Forumul de tineret dedicat Patrimoniului Mondial, Beijing , China
În acelaṣi fel precum indivizii, comunitӑṭile cӑrora le aparṭinem, ( grupuri etnice, naṭiuni ) , se
schimbӑ ȋn timp, ca o consecinṭӑ a interacṭiunii lor cu mediul natural ṣi cu alte comunitӑṭi ṣi
culturi. În timp ce acest fapt a fost dintotdeauna aṣa, ritmul ṣi intensitatea schimbӑrii au
crescut masiv ȋn secolul 20 datoritӑ impactului revoluṭiei ṣtiinṭifice ṣi tehnologice, ȋn special
ȋn rândul metodelor moderne de transport, a telecomunicaṭiior ṣi comunicarii ȋn masӑ (
informaticӑ, telefonie, telefax, televiziune, internet, sateliṭi de comunicare, etc. ), ṣi a
procesului cunoscut drept globalizare.
Globalizarea este ȋn principal un fenomen economic, dar are implicaṭii sociale ṣi culturale
importante. Una dintre acestea este tendinṭa din aproape toate pӑrṭile lumii ca oamenii, ȋn
special tinerii, sӑ prefere anumite produse de consum de masӑ, cӑrora li se face reclamӑ ȋn
toatӑ lumea, incluzând muzica pop, filmele ṣi programele de televiziune, ȋmbrӑcӑmintea sau
mâncarea fast-food.

Globalizarea culturii este menṭionatӑ ȋn douӑ documente UNESCO de mare importanṭӑ:
… cultura este globalizatӑ ȋn mod constant, dar deocamdatӑ doar parṭial. Nu putem ignora
promisiunile globalizӑrii ṣi nici riscurile ei, nicidecum cel mai mic dintre ele fiind riscul
uitӑrii caracterului unic al fiinṭelor umane individuale; ei sunt cei care ȋṣi vor alege propriul
viitor ṣi ȋṣi vor ȋmplini potenṭialul lor deplin, la adӑpostul bogӑṭiei lor tradiṭionale bine
ȋngrijite ṣi a propriilor lor culturi care, dacӑ nu suntem atenṭi, poate fi pusӑ ȋn pericol de
dezvoltӑrile contemporane.
Learning : the treasure within, Report of the International Commision on Education for the
Twenty-First Century, p.17, Paris, UNESCO Publishing, 1996.
Este important pentru indivizii ṣi comunitӑṭile care trӑiesc ȋn lumea rapid schimbӑtoare de
astӑzi sӑ se adapteze la o schimbare echitabilӑ fӑrӑ sӑ nege elementele valoroase din tradiṭiile
lor.
Valorile spirituale africane, spre exemplu, aṣa cum sunt pӑstrate ȋn religia tradiṭionalӑ,
evidenṭiazӑ importanṭa relaṭiei dintre oameni ṣi naturӑ, ȋntre fizic ṣi non fizic, ȋntre raṭional ṣi
intuitiv, ṣi ȋntre generaṭii trecute ṣi viitoare. Tot acest capital de cunoaṣtere ṣi valori poate fi
aplicat ȋn mod folositor ȋn rezolvarea unor probleme moderne precum salvarea mediului
ȋnconjurӑtor sau medierea diferenṭelor ṣi a situaṭiilor conflictuale.
Our Creative Diversity, Report of the World Commision on Culture and Development,
p.166.Paris, UNESCO Publishing, 1996

Situri ale Patrimoniului Mondial ṣi identitatea
Mulṭi oameni se identificӑ cu siturile ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial. Ruinele
Marelui Zimbabue ne amintesc de originile pre-coloniale ale statului Zimbabue; Federaṭia
Rusӑ este adesea identificatӑ cu Kremlinul ṣi Piaṭa Roṣie din Moscova; Italia cu Veneṭia ṣi
Laguna ei, precum ṣi cu Turnul din Pisa ṣi oraṣul Florenṭa; Libanul cu Baalbek ṣi Byblos;
India cu palatul Taj Mahal din Agra; Guatemala cu Antugua Guatemala, Uzbekistanul cu
Centrul Istoric Bukhara – pentru a oferi doar câteva exemple.
Unele situri naturale, precum Parcul Naṭional Everglades ṣi Parcul Naṭional Marele Canion
din Statele Unite ale Americii, Parcul Naṭional Serengeti din Republica Unitӑ a Tanzaniei,
Parcul Naṭional Sagarmatha ( Muntele Everest ) din Nepal, Los Glaciares din Argentina,
reflectӑ de asemenea identitӑṭile de grup sau naṭionale.
(Imagine : I Sassi di Matera, Italia, © UNESCO/M.Moldoveanu)

Stiluri distincte de construcṭie ca expresii a identitӑṭii
Stilurile de construcṭie care se gӑsesc la unele situri din Patrimoniul Mondial oferӑ ilustraṭii
excelente ale interacṭiunilor dintre oameni ṣi mediul lor natural. Un astfel de exemplu este
situl Bryggen, din Patrimoniul Mondial, situat ȋn districtul Bergen din Norvegia, care
ilustreazӑ felul ȋn care lemnul norvegian a fost un factor determinant pentru identitatea
culturalӑ norvegianӑ.
Cum a influenṭat lemnul norvegian cultura norvegianӑ
(Imagine : Bryggen, Norvegia, ©UNESCO /D. Roger )
Existӑ o relaṭie de interdependenṭӑ ȋntre materialul de construcṭie norvegian ṣi cultura
norvegianӑ?
Stephan Tschudi-Madsen, fost Director General al Directoratului pentru Patrimoniul Cultural
din Norvegia, scrie:
În primul rând, …sӑ luӑm ȋn considerare copacul. Cel mai mare factor limitator este
ȋnӑlṭimea sa. Niciunul dintre copacii cu frunze late nu creṣte suficient de ȋnalt sau de drept,
sau oferӑ lemn durabil, potrivit pentru construcṭia unei case tipice solide din buṣteni, ȋn care
buṣtenii orizontali sunt ȋmbinaṭi…
Buṣneanul despre care se ṣtie cӑ este cel mai lung care a fost folosit vreodatӑ ȋntr-o clӑdire,
ne oferӑ o idee despre dimensiunile acestui copac ( pin, cel mai comun material de
construcṭie folosit ȋn Norvegia ): a fost gӑsit ȋn 1861 ȋn timpul demolӑrii bisericii Hof, ṣi
mӑsura ȋn ȋntregime 15 metri. Acesta a fost maximum – jumӑtate din aceastӑ lungime era ȋn
mod obiṣnuit folositӑ pentru case normale.
Nici regele ṣi nici nobilul nu se pot ridica deasupra dimensiunilor ṣi proporṭiilor stabilite ȋn
cele din urmӑ de copac. O casӑ este obiectul aceloraṣi legi pentru toatӑ lumea, chiar dacӑ
grosimea buṣtenilor ṣi bogӑṭia ornamentelor poate varia.
Se poate pune ȋntrebarea dacӑ asemenea condiṭii au avut un efect de democratizare asupra
societӑṭii. Existӑ ceva uman universal ȋn legӑturӑ cu felul acestor camere de asemenea
dimensiune, ce introduc o armonie socialӑ ṣi umanӑ. Liniile orizontale ale pereṭilor din
buṣteni au un efect ce alinӑ, calm, ṣi ȋn acelaṣi timp sunt atât de comfortabile prin apropierea
lor de pӑmânt. Chiar ṣi tâmplӑria joacӑ un rol esenṭial: nu numai cӑ este un izolant excelent,
este ṣi plӑcutӑ la atingere.
Tradiṭia construitului ȋn lemn continuӑ, ṣi astӑzi ȋn jur de 80% din toate casele noi din
Norvegia sunt construite din lemn. Probabil cӑ aici suntem pe cel mai sigur teren atunci când
ne dorim sӑ discutӑm ce este special ȋn legӑturӑ cu patrimoniul cultural al Norvegiei – poate
mai mult decât ȋn alte expresii ale culturii - ṣi copacul ȋnsuṣi a influenṭat dezvoltarea cu
limitӑrile ṣi calitӑṭile lui.
Norway : A Cultural Heritage. Monuments and Sites, Universitetsfolaget.

Activitate pentru elevi – 14
STILURI DIFERITE DE CONSTRUCȚIE CA EXPRESIE A IDENTITĂȚII
Obiectiv: o mai bunӑ reflecṭie asupra identitӑṭii prin studierea patrimoniului fizic (e.g. clӑdiri
ȋnconjurӑtoare, monumente, parcuri naṭionale )
(Logo : Cercetare )
( Logo : Activitate ȋn clasӑ )
( Logo : Douӑ pauze de recreaṭie )
( Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ, Geografie )
( Logo : Fotografii laminate )
( Imagine: Timbuktu, Mali © UNESCOIM,Kane)
 Rugaṭi elevii sӑ scrie un eseu prin care sӑ descrie calitӑṭile cladirilor, patrimoniului
monumental ṣi parcurilor naṭionale din ṭara sau regiune dumneavoastrӑ. Se aflӑ printre
acestea situri din Patrimoniul Mondial? Existӑ o relaṭie de interdependenṭӑ ȋntre
cultura dumneavoastrӑ ṣi materialul de construcṭie, tiparul de construcṭie ( felul ȋn care
clӑdirile sunt localizate ȋn oraṣe, sate ), resursele naturale ( ex. pietre din cariere locale
) ṣi peisajul fizic ( ex. oraṣ construit ȋn jurul unui lac ). Se reflectӑ identitatea
dumneavoastrӑ culturalӑ ȋn felul ȋn care casele dumneavoastrӑ sunt construite, ṣi ȋn
felul ȋn care materialul este folosit?

Activitate pentru elevi – 15
CONSILIUL DECIDE ASUPRA VIITORULUI UNEI PĂRȚI ISTORICE
A ORAȘULUI
Obiectiv: o mai bunӑ ȋnṭelegere a implicaṭiilor dezvoltӑrii asupra conservӑrii
patrimoniului
(Logo : Joc de rol )
( Logo : Activitate ȋn clasӑ )
(Logo : Activitate extra-curricularӑ)
(Logo : Mai multe pauze de recreaṭie )
(Logo : Studii sociale, Matematicӑ )
(Logo : Fotografii laminate )
 Organizaṭi jocul de rol ȋn clasӑ ȋn baza urmӑtoarelor situaṭii ipotetice.
Autoritatea localӑ a redactat un plan de dezvoltare ce vizeazӑ centrul oraṣului unde locuiṭi.
Centrul oraṣului este destul de vechi ṣi include câteva dintre casele tradiṭionale ce mai
dӑinuiesc ȋn regiunea dumneavoastrӑ. Din acest motiv, casele sunt reflecṭii importante ale
identitӑṭii dumneavoastre locale. Cu toate acestea, standardul de locuire ȋn acea parte specificӑ
de oraṣ a rӑmas ȋn urmӑ ȋn procesul de modernizare. Apa curentӑ ṣi toaletele nu pot fi
instalate. Dacӑ planul de dezvoltare este implementat va duce la distrugerea celei mai vechi
pӑrṭi a oraṣului ṣi la construcṭia de blocuri moderne de locuire. Unii dintre membrii autoritӑṭii
locale sunt ȋn favoarea planului de dezvoltare propus; alṭi politicieni locali sunt ȋn mod clar
ȋmpotrivӑ. Astӑzi, pӑrṭile interesate s-au ȋntâlnit sӑ dezbatӑ ṣi sӑ decidӑ dacӑ planul va fi
implementat.
 Împӑrṭiṭi clasa ȋn cinci grupuri:
1. grupul autoritӑṭii locale ȋn favoarea planului
2. grupul autoritӑṭii locale ȋn defavoarea planului
3. cetӑṭeni care locuiesc ȋn oraṣul vechi
4. experṭi ( arhitecṭi, urbaniṣti, etc.)
5. reprezentanṭi media
 Alegeṭi de asemenea un preṣedinte ṣi doi vice-preṣedinṭi care sӑ conducӑ dezbaterea, ṣi
doi raportori sӑ scrie un raport al ȋntâlnirii.
 Reflectaṭi ṣi discutaṭi pe tema ameninṭӑrilor similare asupra oraṣelor din Patrimoniul
Mondial, sau situri aflate pe Lista Patrimoniului Mondial ȋn pericol.

Activitate pentru elevi 16
ÎNVĂȚAREA INTERCULTURALĂ
Obiectiv: o mai bunӑ ȋnṭelegere a relaṭiei dintre siturile Patrimoniului Mondial ṣi
identitate
(Logo : Cercetare )
(Logo : Activitate ȋn clasӑ ṣi activitate extra-curicularӑ)
(Logo : Mai multe pauze de recreaṭie )
( Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ, Studii sociale )
(Logo : Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte )
(Logo : Internetul )
 Împӑrṭiṭi clasa ȋn douӑ grupuri. Rugaṭi fiecare grup sӑ scrie o scurtӑ prezentare pe unul
dintre urmӑtoarele subiecte:
 ṣcoala lor
 clasa lor
 situri din Patrimoniul Mondial din ṭara lor
 Faceṭi schimb de prezentӑri cu una sau mai multe dintre ṣcolile din strӑinӑtate ( prin email, fax sau Internet ). Ce ai primit ȋn schimb? Cât timp a durat? Care a fost rezultatul
comparaṭiei?
 Discutaṭi felul ȋn care noile modalitӑṭi de comunicare aduc oamenii, din toatӑ lumea
ȋmpreunӑ, ȋntr-un fel care nu era posibil atunci când pӑrinṭii lor erau tineri.

Curricula transdisciplinarӑ : Patrimoniul Mondial ṣi identitate
Artӑ
Desenaṭi situri ale Patrimoniului Mondial care reprezintӑ exemple ramarcabile ale geniului
uman creativ ṣi reflectaṭi asupra diferitelor identitӑṭi ale constructorilor sau, ȋn cazul peisajelor
culturale, ale protectorilor.
Limbi strӑine
Citiṭi un text ȋntr-o altӑ limbӑ pentru a ȋnvӑṭa cuvintele care existӑ ṣi ȋn limba dumneavoastrӑ,
ṣi discutaṭi de ce aceste cuvinte sunt similare ṣi ce ar putea presupune acest lucru despre
contactul cultural dintre douӑ ṭӑri.
Traduceṭi ȋntr-o altӑ limbӑ o broṣurӑ informativӑ despre siturile de Patrimoniu Mondial ale
propriei ṭӑri. Gӑsiṭi cuvinte sau concepte care trebuie explicate, ṣi care nu sunt puse la ȋndoialӑ
ȋn textul original, ṣi discutaṭi ce scot ele la ivealӑ despre identitatea popoarelor.
Geografie/Știinṭe
Studiaṭi Lista Patrimoniului Mondial ṣi ilustraṭi relaṭia interdependentӑ dintre oameni ṣi locaṭii
geografice. Discutaṭi rolul naturii ȋn procesul de formare a identitaṭii oamenilor la nivel
practic, ca de exemplu, rolul copacilor ȋn Norvegia.
Istorie
Folosiṭi jocul de rol, de preferat la un sit din Patrimoniul Mondial sau la un alt sit cultural sau
natural, pentru a ȋncuraja elevii sӑ empatizeze cu oamenii care au construit situl sau cei care
trӑiesc acolo acum.
Limbi strӑine/literaturӑ
Scrieṭi eseuri despre importanṭa pӑstrӑrii identitӑṭii culturale, ṣi dezvoltaṭi unele dintre idei ȋn
scurte piese.
Participaṭi la un concurs ȋn care elevii prezintӑ un discurs de cinci minute ȋn favoarea
protejӑrii unui sit natural sau cultural ȋn mod special.
Citiṭi ṣi dicutaṭi romane sau poveṣti scurte care au de a face cu identitatea ṣi sunt legate de un
sit din Patrimoniul Mondial; apoi rugaṭi elevii sӑ scrie ei ȋnṣiṣi poveṣti.
Aflaṭi dacӑ existӑ dramatizӑri potrivite care discutӑ conceptul de identitate ȋn relaṭie cu situri
naturale sau culturale din regiunea dumneavoastrӑ.
Filozofie / Studii religioase
Folosiṭi planuri ṣi fotografii ale monumentelor religioase sau ale clӑdirilor drept resursӑ
adiṭionalӑ pentru a ilustra un sistem de credinṭӑ.
Observaṭi ṣi ȋnṭelegeṭi simbolismul atunci când vizitaṭi un sit religios ( bisericӑ, moschee,
templu sau peisaj ).

Patrimoniul Mondial ṣi turismul
( turism – pe verticalӑ, dreapta, sus, scris mic )
( Imagine: Piazza del Duomo, Pisa, Italy. ©J.A.Taylor )

500 de milioane de turiṣti
Pentru 552 de situri ale Patrimoniului Mondial ȋn 1998

Patrimoniul Mondial ṣi turismul
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Obiective
Cunoṣtinṭe
Ajutarea elevilor sӑ-ṣi dezvolte cunoṣtinṭele ṣi ȋnṭelegerea despre :
- Tendinṭele din tursimului mondial ṣi potenṭialul lor impact asupra unui sit din
Patrimoniul Mondial
- Felul ȋn care turismul ne poate ajuta sӑ ȋnvӑṭӑm mai multe despre patrimoniu, despre
alte culturi, valori ṣi tradiṭii
- Nevoia managementul sitului de a antrena managementul vizitatorilor
Atitudini
Încurajarea elevilor sӑ:
- Înṭeleagӑ nevoia de a introduce noi forme de turism care duc la aprecierea ṣi
conservarea patrimoniului
- Respecte mӑsurile adoptate pentru a proteja siturile Patrimoniului Mondial ȋn faṭa
turismului de masӑ ṣi sӑ reflecteze asupra lor.
Competenṭe
Ajutarea elevilor sӑ-ṣi dezvolte abilitatea de a :
- ȋnvӑṭa despre cum sӑ interpreteze ṣi sӑ analizeze date statistice pentru a ȋnṭelege mai
bine corelaṭia dintre tendiṭele ȋn turism ṣi conservarea Patrimoniului Mondial
- achiziṭiona competenṭe de bazӑ pentru a deveni ghizi la situri din Patrimoniul Mondial
- vizita situri culturale ṣi naturale ȋntr-o manierӑ respectuoasӑ ṣi responsabilӑ
- dezvolta gândirea creativӑ pentru a ȋmbunӑtӑṭi prezentarea siturilor din Patrimoniul
Mondial ȋn beneficiul turiṣtilor, asigurând ȋn acelaṣi timp conservarea lor.

Turismul : fenomen mondial ṣi afacere de amploare
(patrimoniul mondial ṣi turismul – verticalӑ, stânga sus)
O persoanӑ singurӑ sau o culturӑ singularӑ nu se pot dezvolta fӑrӑ interacṭiunea cu
alṭi oameni sau culturi. Trebuie sӑ ȋnvӑṭӑm sӑ recunoaṣtem ce datoreazӑ fiecare
culturӑ altor culturi. Ar trebui sӑ realizӑm cӑ turismul cultural ar putea fi ṣi una
dintre cele mai fertile ṣi provocatoare moduri prin care ar putea fi exprimat dialogul
ȋntre culturi ṣi civilizaṭii. Sӑ-i ȋntâlneṣti pe alṭii ajutӑ de asemenea la aprecierea
propriei culturi ṣi propriului patrimoniu, ṣi la ȋnṭelegerea propriului mediu natural.
Koichiro Matsuura, Director General UNESCO, ȋn cadrul Forumului Global
Ministerial pentru Mediul Înconjurӑtor UNEP, Nairobi, 8 februarie 2001.
Unul dintre cele mai mari fenomene mondiale din ultimii patruzeci de ani a fost
creṣterea turismului de masӑ. Acest fapt are un efect considerabil asupra numӑrului de
oameni care viziteazӑ situri din Patrimoniul Mondial.
Datoritӑ dezvoltӑrii rapide din tehnologia transporturilor, a standardelor crescute de
viaṭӑ, a creṣterii vacanṭelor plӑtite ṣi a timpului liber, este prima oarӑ când oamenii
cӑlӑtoresc atât de mult ṣi atât de departe. De exemplu, ȋn 1950, Organizaṭia Mondialӑ a
Turismului a estimat cӑ turismul mondial include aproximativ 25 de milioane de
oameni, prin comparaṭie cu 664 de milioane ȋn 1999, ceea ce ȋnseamnӑ de 25 de ori
mai mulṭi turiṣti 50 de ani mai târziu. Organizaṭia Mondialӑ a Turismului estimeazӑ 1
miliard de turiṣti pentru anul 2010, ṣi aproape 1,6 miliarde ȋn 2020!
Mulṭi oameni sunt nerӑbdatori sӑ descopere noi locuri de interes, ṣi din moment ce
siturile ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial au valoare universalӑ remarcabilӑ,
mulṭi oameni aleg sӑ le viziteze. Din moment ce un numӑr mare de oameni locuiesc ȋn
oraṣe mari, ei sunt adesea nerӑbdӑtori sӑ cӑlӑtoreascӑ ȋn locuri cunoscute pentru
frumuseṭea lor naturalӑ ṣi la situri naturale din Patrimoniul Mondial. Un asemenea
turism este cunoscut adesea sub denumirea de eco turism, ȋn timp ce turismul cultural
se referӑ la turismul la situri culturale.
Turist
Cineva care face o cӑlӑtorie sau cӑlӑtorii; ȋn special cineva care face asta pentru a se
recrea; cineva care cӑlӑtoreṣte din plӑcere sau cu un scop cultural, vizitând un numӑri
de locuri pentru obiectele lor de interes, peisaj, sau lucruri asemӑnӑtoare.
Shorter Oxford Dictionary
Turism
Teoria ṣi practica cӑlӑtoriilor; cӑlӑtoria din plӑcere
Shorter Oford Dictionary
(Imagine: Turiṣti care viziteazӑ Mont-St.-Michel ṣi golful sӑu, Franṭa, ©Patrimoine
2001/D.Chenot)

Turismul este adesea legat de dezvoltare având ȋn vedere cӑ pune la dispoziṭie slujbe ṣi
de obicei aduce mult dorita monedӑ strӑinӑ. De exemplu, ȋn 1950, s-a estimat cӑ
turiṣtii au cheltuit ȋn jur de 2, 1 milionae de dolari, prin comparaṭie cu 486 de miliarde
de dolari ȋn 2000.
Pentru mai multe informaṭii despre tendinṭele ȋn turism, puteṭȋ consulta pagina de
internet a Organizaṭiei Mondiale a Comerṭului. ( http://www.world-tourism.org).
Turismul nu ar exista fӑrӑ culturӑ, deoarece cultura este cea care reprezintӑ principala
motivatie pentru miṣcarea oamenilor.
Proceedings of a Round Table on Culture, Tourism and Development: Crucial Isuues
for the Twenty-First Century, p.7.Paris, UNESCI, 26-27 June 1996

Avantajele ṣi potenṭialele ameninṭӑri ale turismului la adresa conservӑrii
Patrimoniului Mondial

Turismul are multe avantaje evidente. Pentru ṭӑri gazdӑ, oraṣe ṣi situri de patrimoniu,
turismul oferӑ locuri de muncӑ, aduce monedӑ strӑinӑ, câteodatӑ duce la ȋmbunӑtӑṭiri
ȋn infrastructura localӑ ( ex. drumuri, echipament de comunicare, ȋngrijire medicalӑ).
Cӑlӑtorii pot admira minunile lumii ṣi ȋnvӑṭa mai multe despre alte ṭӑri, despre mediul
lor ȋnconjurӑtor, culturi, valori ṣi moduri de viaṭӑ, ṣi astfel sӑ promoveze ȋnṭelegerea ṣi
solidaritatea la nivel internaṭional. Adesea ȋnvӑṭӑm mult mai multe despre noi ȋnṣine,
aflând despre alṭii.
Cu toate acestea, turismul poate avea efecte negative. De exemplu, milioane de turiṣti
viziteazӑ Templul Borobudur din Indonezia, aflat ȋn Patrimoniul Mondial, care este
localizat ȋntr-o regiune foarte cӑlduroasӑ ṣi umedӑ. Pentru a asigura comfortul
turiṣtilor, ṣoferii autocarelor turistice ṭin câteodatӑ motoarele pornite cu aerul
condiṭionat deschis, ȋn timp ce aṣteaptӑ ca turiṣtii sӑ revinӑ dupӑ vizitarea sitului.
Vaporii de monoxid de carbon pot dӑuna templelor de piatrӑ.
( Imagine – Templul Borabudur, Indonezia, © UNESCO/A. Voronzoff)
Traficul auto devine o ameninṭare majorӑ la adresa multor altor situri din Patrimoniul
Mondial. Drumul din apropierea monumentului Stonehenge din Marea Britanie a
ameninṭat integritatea sitului. Propunerea de a construi o autostradӑ aproape de
câmpurile de piramide, de la Giza pânӑ la Dahsur ȋn Egipt a fost opritӑ de autoritӑṭile
egiptene la cererea UNESCO.
Convenṭia Patrimoniului Mondial, ȋntr-o referire la Lista Patrimoniului Mondial ȋn
pericol, menṭioneazӑ ameninṭarea serioasӑ datoratӑ ”unor proiecte rapide de dezvoltӑre
urbanӑ sau turisticӑ”( Articolul 11, paragraful 4).
(Imagine – Stonehenge, Avebury ṣi situri asociate, Marea Britanie ,
©UNESCO/A.Lacoudre)
Turismul are atât efecte pozitive cât ṣi negative asupra siturilor ṣi existӑ o nevoie de a
le asigura pe primele ṣi a le elimina pe cele din urmӑ.
Promisiunea elevului, Forumul de tineret pentru Patrimoniul Mondial, Bergen,
Norvegia

Activitate pentru elevi – 16
AVANTAJELE ȘI POTENȚIALELE AMENINȚĂRI ALE TURISMULUI LA
ADRESA SITURILOR DE PATRIMONIU
Obiectiv: o mai bunӑ ȋnṭelegere a avantajelor ṣi potenṭialelor ameninṭӑri ale
turismului la adresa siturilor din patrimoniu
(Logo : Discuṭie )
(Logo : Activitate ȋn clasӑ )
(Logo : O pauzӑ de recreaṭie)
(Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ, Studii sociale )
(Logo : Douӑ coli mari de hârtie)
 Împӑrṭiṭi clasa ȋn douӑ grupuri ṣi rugaṭi Grupul 1 sӑ facӑ o listӑ a avantajelor
turismului pentru un sit local sau din Patrimoniul Mondial. Rugaṭi Grupul 2 sӑ
facӑ o listӑ a ameninṭӑrilor cauzate de turism la adresa unui sit din Patrimoniul
Mondial. Invitaṭi un elev din fiecare grup sӑ prezinte lista grupului, ṣi discutaṭi
cum ar putea fi reduse ameninṭӑrile turismului.

Nevoia unui nou tip de turism
Turismul permite oamenilor sӑ aprecieze ȋn mod direct diversitatea culturilor, stilurilor
de viaṭӑ ṣi mediilor naturale. Acesta oferӑ schimburi interculturale folositoare pentru
tineri.
Turismul ar putea oferi … o ṣcoalӑ a toleranṭei unde toatӑ lumea poate ȋntâlni o lume
care este ȋn acelaṣi timp unicӑ ṣi diversӑ.
Proceedings of a round Table on Culture, Tourism and Development: Crucial Issues
for the Twenty-first Century, p.7.Paris, UNESCO, 26-27 Iunie 1996
Cu toate acestea, turismul poate cauza de asemenea dezechilibre economice ṣi sociale
dacӑ se oferӑ prioritate dezvoltӑrii de infrastructurӑ ( hoteluri, piscine, restaurante,
etc.) pentru turiṣti, ȋn detrimentul ṣcolilor sau spitalelor pentru populaṭia localӑ.
Este nevoie de un nou tip de turism, care susṭine dezvoltarea sustenabilӑ ecologic ṣi
ȋncurajeazӑ ṭӑrile gazdӑ sӑ-ṣi reafirme identitӑṭile culturale, sӑ-ṣi facӑ propria culturӑ ṣi
mediul ȋnconjurӑtor mai bine cunoscute, mai ȋngrijite ṣi apreciate de vizitatori. În
acelaṣi timp, un dialog intercultural real, respectul reciproc ṣi solidaritatea au nevoie
sӑ fie stabilite. De exemplu, ȋn ṭӑrile care se confruntӑ cu lipsa apei, turiṣtii ṣi-ar putea
manifesta solidaritatea economisând apӑ, fӑrӑ sӑ aṣtepte ca aṣternuturile ṣi prosoapele
lor sӑ fie spӑlate zilnic.

Patrimoniul Mondial, turismul ṣi dezvoltarea ecologicӑ sustenabilӑ
Turismul poate contribui la dezvoltarea calitativӑ ṣi sustenabilӑ dacӑ se bazeazӑ pe
angajamnetul ṣi participarea populaṭiei locale, care trebuie implicatӑ ȋn conceperea
ṣi execuṭia ei, ṣi dacӑ resursele naturale ṣi culturale pe care se bazeazӑ turismul sunt
pӑstrate pe termen lung.
Proceedings of a Round Table on Culture, Tourism and Developement: Crucial Facts
for the Twenty – first Century, p.7, Paris, UNESCO Publishing Office, 26-27 Iunie
1996
Turismul de masӑ poate avea efecte serioase asupra menṭinerii ṣi conservӑrii siturilor
culturale ( deteriorare datoratӑ numӑrului mare de vizitatori ) ṣi siturilor naturale ( ex.
introducerea speciilor strӑine de cӑtre turiṣti, aṣezarea staṭiunilor turistice ȋn zone
fragile de coastӑ, poluarea din deṣeurile turistice). Fiecare sit din patrimoniu, ȋn special
siturile Patrimoniului Mondial, trebuie sӑ fie administrate corespunzӑtor. Este
important ca tinerii sӑ reflecteze asupra eventualei lor contribuṭii la administrarea
sitului ȋn calitate de viitori factori de decizie.
Putem aprecia ṣi vedea toate aceste situri deoarece strӑbunii noṣtri le-au pӑstrat
pentru noi, ṣi la rândul nostru suntem datori sӑ le pӑstrӑm pentru copiii noṣtri, ca sӑ
le poatӑ aprecia ṣi sӑ fie inspiraṭi de ele.
Recomandӑri ale elevilor, Forumul de tineret pentru Patrimoniul Mondial, Beijing,
China.
Siturile Patrimoniului Mondial ar trebui sӑ fie modele de management ṣi conservare.
Din pӑcate, standardele ȋnalte care sunt aṣteptate din partea acestor zone unice nu
sunt ȋntotdeauna realizabile ȋn condiṭiile curente. Însӑ vizitele ṣi turismul la aceste
situri, controlate cu stricteṭe ṣi responsabile faṭӑ de mediul ȋnconjurӑtor, ar putea
oferi finanṭarea de care este atât de multӑ nevoie pentru multe dintre ele, ṣi ar
contribui la pӑstrarea lor pe termen lung.
Toursim, Ecoturism and Protected Areas, H. Ceballos – Lascurair (ed.), IUCN, 1996
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PATRIMONIUL MONDIAL ȘI JOCUL TURISMULUI
Obiectiv: amuzamentul ṣi ȋn acelaṣi timp ȋnṭelegerea unor probleme vitale pe care
le ridicӑ managementul siturilor ṣi turismul
(Logo : Exerciṭii )
(Logo : Activitate ȋn clasӑ)
(Logo : Trei pauze recreaṭie )
(Logo : Studii sociale, Geografie )
(Logo : Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte )
( Logo : Zaruri ṣi monede )
Reguli :
 Împӑrṭiṭi clasӑ ȋn douӑ echipe mici, de doi pânӑ la patru elevi
 În timpul primei pauze recreative oferiṭi fiecӑrei echipe informaṭii despre un sit
din Patrimoniul Mondial ( date, fotografii, locaṭie; caracteristici, etc. ). Fiecare
echipӑ ȋṣi va reprezenta situl pe durata ȋntregului joc. Cu ajutorul profesorului,
fiecare echipӑ ar trebui sӑ pregӑteascӑ ”un plan de management turistic”
pentru situl care li s-a dat.
 În cea de a doua pauzӑ recreativӑ, elevii pot ȋncepe jocul. Fiecare echipӑ aruncӑ
zarul ṣi se miṣcӑ cӑtre locul indicat. De ȋndatӑ ce ambele echipe s-au miṣcat, le
este dat niṣte timp ( ȋntre 10 ṣi 30 de minute ) pentru a pregӑti ceea ce este
indicat ȋn pӑtrate. Dacӑ o echipӑ eṣueazӑ ȋn a ȋndeplini cu succes o sarcinӑ, nu
poate ȋnainta. Când o echipӑ se aflӑ ȋntr-un pӑtrat care are un AFIȘ indicat, ar
trebui sӑ foloseascӑ timpul pentru a pregӑti un poster care promoveazӑ situl.
Prima echipӑ care ajunge la FINAL, având finalizate sarcinile ṣi posterul, este
câṣtigӑtoare.
Pe durata celei de-a treia pauze, elevii pot discuta rezultatele ṣi prezenta
afiṣele.

(Imagine : Gardieni ai parcului de la Victoria Falls oferӑ instructaj ȋn prezentarea
siturilor vizitatorilor ṣi elevilor care participӑ la Primul Forum Regional African de
tineret pentru Patrimoniul Mondial, Zambia ṣi Zimbabue )
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TURISTUL RĂU VOITOR VERSUS TURISTUL RESPECTUOS
Obiectiv: transformarea ȋntr-un cetӑṭean responsabil
(Logo: Joc de rol)
(Logo: Activitate ȋn clasӑ sau activitate extra-curricularӑ)
(Logo: Mai multe pauze de recreaṭie)
(Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ, Studii sociale )
(Logo : Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte, Fotografii laminate )
( Logo: Resurse pentru dramatizare )
 Invitaṭi elevii sӑ scrie ṣi sӑ interpreteze o piesӑ despre un turist rӑu voitor,
cineva care nu respectӑ siturile, ȋmprӑṣtie gunoaie, câteodatӑ le aduce
stricӑciuni cu graffiti sau prin alte mijloace, ia ȋn derâdere tradiṭiile ṣi
obiceiurile locale, ṣi care este ȋn deosebit interesat de comfortul personal. Un
turist respectuos este nerӑbdӑtor sӑ ȋnveṭe mai multe despre tradiṭiile locale ṣi
culturӑ ( istoria sitului, meṣteṣuguri locale ṣi opere de artӑ, muzicӑ, mâncare,
ȋmbrӑcӑminte, etc.). Odatӑ ce piesa a fost scrisӑ ṣi interpretatӑ de elevi,
discutaṭi cum un asemenea turist poate fi schimbat ȋn cineva care este interesat
de vizitarea siturilor local ṣi din Patrimoniul Mondial, ṣi ȋṣi aratӑ respectul
pentru ele, fӑcând referire la ȋndrumӑrile de mai jos.
 Invitaṭi elevii sӑ selecteze un sit local, naṭional sau din Patrimoniul Mondial ṣi
faceṭi o listӑ de sugestii pentru o campanie care ar oferi turiṣtilor un nou mod
de a vizita siturile. Discutaṭi sugestiile ṣi ȋmpӑrtӑṣiṭi-le cu biroul turistic local
sau societatea pentru patrimoniu.
Îndrumӑri generale de comportament pentru turiṣti.
Atunci când ȋṣi planificӑ cӑlӑtoria, turiṣtii ar trebui :
1. sӑ ȋnveṭe cӑt mai multe lucruri cu putinṭӑ despre destinaṭie
2. sӑ sprijine acei furnizori ( ex. : linii aeriene, operatori turistici, agenṭi turistici, ṣi
hoteluri) care-ṣi aratӑ angajamentul faṭӑ de practicile de mediu;
3. sӑ planifice vacanṭe ṣi vizite ȋn afara sezonului de vârf, dacӑ este posibil;
4. sӑ viziteze destinaṭii mai puṭin cunoscute;
Odatӑ ajunṣi la destinaṭie, turiṣtii ar trebui:
1. sӑ respecte culturile ṣi tradiṭiile locale;
2. sӑ ia ȋn consideraṭie intimitatea, cultura, obiceiurile ṣi tradiṭiile comunitӑṭii gazdӑ;
3. sӑ susṭinӑ economia localӑ achiziṭionând bunuri ṣi servicii locale;
4. sӑ contribuie la eforturile locale de conservare;
5. sӑ conserve ṣi sӑ pӑstreze mediul natural, ecosistemele lui ṣi viaṭa sӑlbaticӑ;
6. sӑ nu desfigureze siturile culturale ṣi monumentele;
7. sӑ foloseascӑ energia ṣi apa, ṣi sӑ se debaraseze de reziduuri, ȋn mod eficient
8. sӑ fie prudenṭi cu focul
9. sӑ nu facӑ zgomote nepotrivite
10. sӑ foloseasca doar drumurile ṣi cӑile marcat
General Behavious Guidelines for Tourists, Environmental Codes of Conduct for
Tourism, United Nations Environment Programme
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EVALUAREA FACILITĂȚILOR PENTRU TURIȘTI LA SITURI DIN
PATRIMONIU
Obiectiv: achiziṭia unor tehnici de observare pentru a ȋmbunӑtӑṭi facilitӑṭile
turiṣtilor la situri din patrimoniu
(Logo : Cercetare )
( Logo : Activitate ȋn clasӑ )
(Logo : Activitate extra-curricularӑ)
(Logo : Douӑ pauze recreative ṣi timp ȋn afara ṣcolii )
(Logo : Limbӑ ṣi literaturӑ, Geografie sau Studii Sociale )
(Logo : Fiṣe de activitate pentru elevi – Evaluarea facilitӑṭilor pentru turiṣti la situri
din patrimoniu )
 Planificaṭi o excursie la un sit de patrimoniu din apropiere care este popular
pentru turiṣti
 Copiaṭi fiṣele de activitate pentru elevi ṣi oferiṭi câte una fiecӑrui elev
 Oferiṭi elevilor informaṭii despre situl pe care ȋl vor vizita ṣi despre importanṭa
completӑrii formularului ṣi scrierii raportului
 Odatӑ ce elevii v-au ȋnmânat rapoartele, prezentaṭi-le un sumar al lucrurilor pe
care le-au descoperit ṣi dicutaṭi despre cum ar putea fi ȋmbunӑtӑṭite facilitӑṭile.

-

Siturile din Patrimoniul Mondial ar trebui:
Sӑ monitorizeze numӑrul de turiṣti care intrӑ ȋn sit pentru a preveni pagubele ȋn zonele
fragile;
Sӑ aibӑ cӑi de acces pentru vârstinici, copii ṣi persoane cu handicap
Sӑ nu aibӑ locaṭii comerciale ȋn afara sitului principal…

Recomandӑri ale elevilor, Forumul de tineret pentru Patrimoniului Mondial, Beijing, China

Fiṣa de activitate pentru elevi
-

Elevii sunt invitaṭi sӑ evalueze caracterul facilitӑṭilor punând semnul X ȋn cӑsuṭa
potrivitӑ
FACILITĂȚI

NEADECVATE ADECVATE

BUNE

FOARTE
BUNE

Marcaje cӑtre
sit
Parcare pentru
maṣini
Toatele
Infomaṭii
Expoziṭii
Suveniruri
Coṣuri de
gunoi
Curӑṭenie
Ghizi
Gustӑri
Altele

Raport cӑtre Managerul Sitului de Patrimoniu
Stimate domn
Stimatӑ doamnӑ,
Am vizitat recent situl dumneavoastrӑ ṣi am ajuns la concluzia cӑ…..
-

Facilitӑṭile sitului sunt adecvate
Facilitӑṭile sitului sunt neadecvate ṣi au nevoie de ȋmbunӑtӑṭiri dupӑ cum urmeazӑ:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
Sper cӑ acest raport este de ajutor pentru viitoarele amenajӑri la situl dumneavoastrӑ.
Cu respect,
Nume:

Semnӑturӑ :

Data:

( stânga jos : elevii trebuie sӑ completeze rapoartele lor ṣi sӑ le ȋnmâneze profesorului)

Evaluarea facilitӑṭilor pentru turiṣti la situri din patrimoniu

Turismul virtual ṣi Patrimoniul Mondial
Cu noua tehnologie este posibilӑ vizitarea Patrimoniului Mondial ṣi a altor situri fӑrӑ a
merge ȋn mod real la sit. De exemplu, parcurile de distracṭie ṣi muzeele din unele ṭӑri
au reconstruit sate ȋntregi sau pӑrṭi din oraṣe. În York, Anglia, turiṣtii pot vizita satul
Viking Jorvik, care a fost recreat ȋn subteran, ṣi pot cӑlӑtori cu un tren mic
automatizat. Prin folosirea ecranelor tridimensionale ṣi a efectelor speciale, una dintre
cele mai mari atracṭii din zilele noastre ȋn parcurile de amuzament sunt ”cӑlӑtoriile
simulate”, care ajutӑ oamenii sӑ calӑtoreascӑ ȋn locuri diferite, inclusiv ȋn spaṭiu, ȋn
timp ce sunt ataṣaṭi de un scaun special care se miṣcӑ! Acesta este ȋn sine un fel nou de
turism. Profesorii ar putea discuta cu elevii lor avantajele ṣi dezavantajele acestui tip
de turism, ȋn special cu privire la viitor.
Eu sunt cӑlӑtor. Tu eṣti vizitator. Ei sunt turiṣti.
Paradoxul este cuprins ȋn aceastӑ propoziṭie: iubim sӑ cӑlӑtorim ȋn locuri sӑlbatice ṣi
frumoase; dar suntem ṣocaṭi de impactul numӑrului mare de oameni care fac la fel.
Fiecare individ este inclinat cӑtre cea mai inocentӑ dintre activitӑṭi : timpul sӑu liber.
Însӑ ȋmpreunӑ ameninṭӑm locurile pe care le admirӑm atât de mult. Suntem ȋntradevӑr ȋn pericol de a iubi multe dintre parcurile naṭionale ale lumii ṣi alte zone
protejate pânӑ la moarte.
Adrian Philips, IUCN, 1996
Din ce ȋn ce mai multe CD-uri sunt produse despre Patrimoniul Mondial, ṣi acum este
posibil sӑ vizitezi, de exemplu, peste o sutӑ de oraṣe din Patrimoniul Mondial,
localizate ȋn diferite pӑrṭi ale lumii, datoritӑ programul UNESCO CD-ROM World
Heritage Cities, precum ṣi situri cum ar fi Angkor, ȋn Cambogia. Expoziṭiile bine
planificate ṣi siturile WWW pot permite de asemenea elevilor sӑ ”viziteze” siturile
Patrimoniului Mondial. Dacӑ aveṭi acces la internet, puteṭi vizita pagina UNESCO
World Heritage Centre pentru a ȋnvӑṭa mai multe despre cele 721 de situri de pe Lista
Patrimoniului Mondial.
(Imagine: La Forumul de tineret pentru Patrimoniul Mondial, Victoria Falls, elevii
observӑ flora ṣi fauna ȋn timpul plimbӑrii pe râul Zambezi, ©UNESCO)

Managementul turismului la situri din Patrimoniul Mondial
O provocare majorӑ pentru conservarea Patrimoniului Mondial este de a permite
oamenilor sӑ viziteze situri fӑrӑ a provoca efecte adverse. Siturile care rӑmân frumoase
ṣi bine pӑstrate datoritӑ gradului scӑzut de acces devin acum ṭinte pentru operatorii
turstici. Drept urmare, fiecare sit din Patrimoniul Mondial solicitӑ un management bun
al turismului.
Marele Zid Chinezesc a fost ȋnscris pe Lista Patrimoniului Mondial ȋn 1987. Partea
Marelui Zid care este vizitatӑ de milioane de turiṣti locali ṣi strӑini ȋn fiecare an este
secṭiunea construitӑ din cӑrӑmidӑ ṣi piatrӑ de lângӑ Beijing, ridicatӑ ȋn timpul dinastiei
Ming. Rӑmӑṣiṭe timpurii spectaculoase, unele vechi de 2000 de ani, pot fi vӑzute ȋn
deṣertul Gobi din provincia Gansu. Condiṭiile aride ale deṣtertului au pӑstrat aceste
materiale fragile. Rӑmӑṣiṭele includ forturi construite din pӑmânt ṣi chiar ṣi mormane
de trestie pӑstrate pregӑtite pentru a fi aprinse pe post de semnale luminoase pentru a
preveni atacurile din parte nomazilor din nord. Aceastӑ parte a Marelui Zid a fost
vizitatӑ de puṭini turiṣti, ṣi existӑ teama cӑ o creṣtere a numӑrului vizitatorilor ar putea
pune ȋn pericol rӑmӑṣiṭele fragile ale sitului.
Unul dintre cele mai frumoase situri naturale din Patrimoniul Mondial este Te
Wahipounamu, din sud-estul Noii Zeelande. Frumuseṭea sa naturalӑ a fost bine
pӑstratӑ, de ajutor pentru conservarea bogatei ṣi unicei biodiversitaṭi fiind faptul ca
Noua Zeelandӑ este departe de multe ṭӑri. Cu toate acestea, explozia turisticӑ ṣi
transportul mondial ȋmbunӑtӑṭit a permis multor turiṣti sӑ-ṣi gӑseascӑ drumul cӑtre
Noua Zeelandӑ. S-a discutat astfel mult ȋn ultimii ani despre construcṭia unei noi
autostrӑzi prin sit pentru a lega douӑ oraṣe, Haast ṣi Milford, pentru a facilita accesul
turiṣtilor. Acest lucru prezintӑ un numӑr de avantaje ṣi dezavantaje evidente, care pot
fi examinate mai departe ȋn Activitatea pentru elevi nr. 19.
(Imagine : Te Wahipounamu, Noua Zeelandӑ, ©UNESCO / F. Dandau)

Activitate pentru elevi – 19
CONSTRUCȚIA UNEI AUTOSTRĂZI PRINTR-UN SIT NATURAL DIN
PATRIMONIUL MONDIAL
Obiectiv: ȋnṭelegerea diversitӑṭii de interese ṣi perspective ȋn relaṭie cu dezvoltarea,
turismul ṣi Patrimoniul Mondial
( Logo : Joc de rol )
(Logo : Activitate ȋn clasӑ )
(Logo : Activitate extra-curricularӑ)
(Logo : Mai multe pauze de recreaṭie ṣi timp ȋn afara ṣcolii )
(Logo : Geografie, Matematicӑ, Știinṭe, Limbӑ ṣi literaturӑ)
(Logo : Fiṣe de activitate pentru elevi – Construcṭia unei autostrӑzi printr-un sit natural
din Patrimoniul Mondial, Descrieri succinte, Harta Patrimoniului Mondial )
 Împӑrṭiṭi clasa ȋn cinci grupuri ṣi distribuiṭi fiecӑrui grup o copie a Fiṣei de
activitate pentru elevi. Rugaṭi elevii sӑ potriveascӑ afirmaṭiile cu personajul
potrivit. Apoi oferiṭi fiecӑrui personaj ṣi fiecӑrui grup un numӑr ( de la 1 la 5).
Rugaṭi fiecare grup sӑ dezvolte mai departe afirmaṭiile pentru care se gӑsesc
responsabili.
 Dupӑ ce li s-a oferit suficient timp pentru a pregӑti afirmaṭiile lor, fiecare grup
ar trebui sӑ desemneze un membru pentru a lua parte la o dezbatere publicӑ ce
urmeazӑ a fi organizatӑ ȋn clasӑ, pentru a apӑra opiniile personajului lor.
Fiecare grup ar trebui de asemenea sӑ selecteze un membru pentru a servi drept
participant ȋntr-un juriu care va decide, dupӑ dezbatere, dacӑ drumul ar trebui
sau nu sӑ fie construit. Discutaṭi decizia luatӑ.

Fiṣӑ de activitate pentru elevi
1. Ultimul lucru de care are nevoie Noua Zeelandӑ sunt mai multe drumuri cӑtre
sӑlbӑticie. Ar avea un impact ȋnspӑimântӑtor asupra unei zone, de altfel intacte, ṣi
este un lucru nefast din punct de vedere economic. Doar schimbӑ modul ȋn care
turiṣtii ajung ȋn Noua Zeelandӑ, decât sӑ atragӑ mai mulṭi turiṣti, nu cӑ am avea
nevoie de mai mulṭi oricum. Nu se va ȋntâmpla niciodatӑ.
Director, Societatea pentru protecṭia pӑdurilor ṣi pӑsӑrilor.
2. În mod esenṭial, vedem acest lucru ca un rӑspuns ȋn faṭa turismului ȋn creṣtere pe
Coastӑ. Acest drum ar lua locul a tot ce am pierdut. Dacӑ doar 10% din autobuzele
care cӑlӑtoresc spre Milford ar veni pe Coasta de Vest, ar dubla industria turismului.
Manager General, Westland Country Council
3. Un drum de-a lungul vӑii ar provoca interferenṭe considerabile ecosistemelor
delicate de mlaṣtinӑ, ṣi un drum de-a lungul colinelor de deal ar putea cauza o
rupturӑ considerabilӑ ȋn peisaj.
Pӑdurar
4. Peisajul ṣi priveliṣtea sunt destul de uimitoare. Ar adӑuga o ȋntreagӑ nouӑ
dimensiune Noii Zeelande precum ṣi turismului internaṭional. Parte din ȋnṭelegere ar
fi sӑ fii constrâns sӑ nu pӑrӑseṣti maṣina de la Haast la Milford.
Ministrul Transporturilor
5. Una peste alta, nu vedem vreun rӑu ȋn propunere, asta ȋn cazul ȋn care studiul de
fezabilitate nu indicӑ cӑ pentru naṭiune costurile vor fi excesive. Ar putea fi ȋn
beneficiul turismului ṣi a comunitӑṭilor din South Westland ṣi Fiorland, care ȋṣi obṭin
o parte seminificativӑ a veniturilor din asta.
Otago Daily Times, Editor
Sursӑ: Greymonth High School New Zeeland.

Construcṭia unei autostrӑzi printr-un sit natural din Patrimoniul Mondial

Curriculum transdisciplinar : Patrimoniul Mondial ṣi turismul
Artӑ
Realizaṭi o campanie de turism – inclusiv afiṣe – pentru a atrage vizitatori la un sit.
Realizaṭi, ṣi dacӑ este posibil produceṭi, broṣuri turistice informative ale sitului.
Desenaṭi, pictaṭi sau vizitaṭi un sit; dezvoltaṭi, de exemplu, imagini schiṭate la sit ȋn
artӑ abstractӑ sau modele pentru haine.
Realizaṭi un afiṣ care se adreseazӑ nevoii de a conserva situri din Patrimoniul
Mondial/local/naṭional sau regional; cercetaṭi imagini din trecut ale sitului, motivele
pentru care a fost creat ṣi dacӑ situaṭia turiṣtilor s-a schimbat.
Geografie / istorie
Discutaṭi dacӑ ṣi de ce ( sau de ce nu ) situl a fost o destinaṭie turisticӑ pentru mult
timp
Discutaṭi dacӑ istoria sitului ȋl face relevant pentru turismul local, naṭional, regional
sau mondial.
Internetul
Cӑutaṭi pe internet folosind cuvintele cheie ”Patrimoniu Mondial” ṣi ”turism” pentru
mai multe informaṭii despre Patrimoniul Mondial ṣi turismul din anumite ṭӑri sau
regiuni.
Limbӑ ṣi literaturӑ
Scrieṭi broṣuri informative pentru turiṣti: pentru publicul general, pentru turiṣtii cu
handicap, pentru vizitatori de peste hotare, tineri, etc.
Scrieṭi sloganuri publicitare pentru un sit
Scrieṭi ṣi ȋnregistraṭi casete audio ale cӑlӑtoriilor
Dezbateṭi sau jucaṭi pe roluri valoarea siturilor din patrimoniu ṣi posibilele ameninṭӑri
din partea turismului
Traduceṭi informaṭia de pe pagina de internet ȋn alte limbi
Studiaṭi broṣuri publicitare care privesc situri din Patrimoniul Mondial, local, regional
sau naṭional
Cercetaṭi referinṭe despre orice sit menṭionat ȋntr-un roman sau poveste ṣi discutaṭi
cum extrasele din texte literare ar putea fi incluse ȋn broṣuri ṣi documentaṭie pentru
turiṣti
Matematicӑ
Folosiṭi grafice, diagrame circulare sau statistici pentru a discuta tendinṭele turistice ṣi
posibilele lor implicaṭii pentru situri din Patrimoniul Mondial, calculaṭi ṣi ȋnregistraṭi
rezultatele chestionarului sau sondajului.
Știinṭe sociale
Realizaṭi un sondaj printre vizitatorii sitului ȋmpӑrṭind chestionare
Intervievaṭi manageri de sit pentru a ȋnvӑṭa despre efecte pozitive ṣi mai puṭin pozitive
ale turismului asupra conservӑrii siturilor din patrimoniu.

Patrimoniul Mondial ṣi o culturӑ a pӑcii
( Cultura pӑcii – pe verticalӑ, dreapta, sus)
Din moment ce rӑzboaiele ȋncep ȋn minṭile oamenilor, tot ȋn minṭile oamenilor
trebuie construitӑ apӑrarea pӑcii
Preambul, Constituṭia UNESCO

Patrimoniul mondial ṣi o culturӑ a pӑcii
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Obiective

-

-

-

Cunoṣtinte
Ajutarea elevilor sӑ-ṣi dezvolte cunoṣtinṭele ṣi ȋnṭelegerea despre :
Situri din Patrimoniul Mondial ca mӑrturie a pӑcii, drepturilor omului ṣi democraṭiei
Mesajul etic al UNESCO ṣi al Convenṭiei Patrimoniului Mondial
Importanṭa non-discriminӑrii rasiale, a toleranṭei ṣi respectului pentru toate popoarele
ṣi culturile lor
Atitudini
Încurajarea elevilor sӑ:
Respecte alte popoare ṣi culturile lor, ṣi sӑ-i motiveze sӑ caute rezoluṭii paṣnice ȋn
conflictelor din vieṭile lor
Coopereze ȋn spiritul solidaritӑṭii spre susṭinerea conservӑrii Patrimoniului Mondial
Abilitӑṭi
Ajutarea elevilor sӑ-ṣi dezvolte abilitatea de a:
Lucra ȋn echipӑ
Rezolva conflicte ȋn mod paṣnic ȋntre ei ṣi sӑ-i ajute pe alṭii sӑ ȋnveṭe despre rezoluṭia
paṣnicӑ a conflictului
Participa ȋn mod democratic la viaṭa politicӑ ṣi civilӑ
Contribui la eforturile UNESCO de conservare a Patrimoniului Mondial

Patrimoniul Mondial ṣi o culturӑ a pӑcii
Patrimoniul Mondial ṣi o culturӑ a pӑcii ( vertical , dreapta, sus)
Pacea cheamӑ la relaṭii non violente, nu doar ȋntre ṭӑri, dar ṣi ȋntre indivizi, ȋntre grupuri
sociale, ȋntre o ṭarӑ ṣi cetӑṭenii ei, ṣi ȋntre oameni ṣi mediul lor ȋnconjurӑtor. Învӑṭarea despre
siturile culturale ṣi naturale ȋnscrise pe Lista Patrimoniului Mondial ne ajutӑ sӑ ȋnṭelegem
diferitele faṭete ale pӑcii, reamintindu-ne de magnificele creaṭii ale naturii ṣi ale umanitӑṭii,
dintre care multe reflectӑ aspiraṭiile noastre eterne cӑtre libertate, dreptate, ȋnṭelegere
reciprocӑ ṣi respect, dragoste ṣi prietenie. Acestea reprezintӑ drepturile noastre umane
fundamentale, ṣi sunt ingredientele indispensabile ale pӑcii ṣi dezvoltӑrii la nivel de fiecare
individ, societate ṣi pentru ȋntreaga lume.
Pace
1.(a) Eliberare din, sau ȋncetare a unui, rӑzboi sau ostilitate; acea condiṭie a unei naṭiuni sau
comunitӑṭi ȋn care nu se aflӑ ȋn rӑzboi cu o alta.
(b) Ratificare a unui tratat de pace ȋntre douӑ puteri aflate anterior ȋn rӑzboi.
2. Eliberare din agitaṭie sau dezordine civilӑ, ordine publicӑ ṣi securitate.
3. Eliberare din neliniṣte sau perturbare
Shorter Oxford Dictionary
Convenṭia privind protecṭia patrimoniului mondial, cultural ṣi natural ṣi Fondul Patrimoniului
Mondial se bazeazӑ pe acṭiunea internaṭionalӑ colectivӑ pentru a pӑzi cele mai importante
locuri din lume.
Considerând cӑ ignorarea obiceiurilor ṣi vieṭilor noastre a reprezentat, pe parcursul istoriei omenirii
o cauzӑ des ȋntâlnitӑ a acelei suspiciuni ṣi neȋncrederi ȋntre oamenii din ȋntreaga lume, prin care
neȋnṭelegerile lor au izbucnit mult prea adesea ȋn rӑzboi; Considerând cӑ marele ṣi teribilul rӑzboi
care acum s-a terminat a fost un rӑzboi fӑcut posibil de negarea principiului democratic al demnitӑṭii,
egalitӑṭii ṣi respectului reciproc ȋntre oameni, ṣi prin propagarea, ȋn locul lor, prin ingnoranṭӑ ṣi
prejudecatӑ, a doctrinei inegalitӑṭii dintre oameni ṣi rase;
…
Considerând cӑ ampla difuzare a culturii, ṣi educaṭia umanitӑṭii pentru justiṭie ṣi libertate ṣi pace sunt
indispensabile pentru demnitatea omului ṣi reprezintӑ o datorie sacrӑ pe care toate naṭiunile trebuie
sӑ o ȋndeplineascӑ ȋn spiritul ȋntr-ajutorӑrii ṣi preocupӑrii; Considerând cӑ o pace bazatӑ exclusiv pe
aranjamentele politice ṣi economice ale guvernelor nu ar fi o pace care ar asigura suportul unanim,
de duratӑ ṣi sincer pentru oamenii lumii, … ṣi cӑ astfel pacea trebuie sӑ fie fondatӑ, pentru a nu eṣua,
pe solidaritatea intelectualӑ ṣi moralӑ a omenirii.
Preambul , Constituṭia UNESCO

Miṣcarea unei culturi a pӑcii, precum un mare râu, este hrӑnitӑ din diverse surse – din
fiecare tradiṭie, culturӑ, limbӑ, religie ṣi perspectivӑ politicӑ. Scopul ei este o lume ȋn care
aceastӑ bogӑṭie culturalӑ trӑieṣte ȋmpreunӑ ȋntr-o atmosferӑ marcatӑ de ȋnṭelegere
interculturalӑ, toleranṭӑ ṣi solidaritate.
Rene C. Romero, Coordonator Naṭional ASPnet, Comisia Naṭionalӑ UNESCO pentru
Filipine

Activitate pentru elevi - 20
DEFINIREA PĂCII ȘI A PATRIMONIULUI MONDIAL
Obiectiv: o mai bunӑ ȋnṭelegere a relaṭiei dintre pace ṣi Patrimoniul Mondial
(Logo : Discuṭie)
(Logo : Activitate ȋn clasӑ)
(Logo : O pauzӑ de recreaṭie)
(Logo : Istorie, Educaṭie civicӑ, Limbӑ ṣi literaturӑ)
(Logo : Convenṭia Patrimoniului Mondial, Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte)
(Logo : Dicṭionar )
 Scrieṭi cuvântul ”pace” pe tablӑ ( sau doar rostiṭi cuvântul ) ṣi rugaṭi elevii sӑ enumere
ȋn scris cât de multe cuvinte cu putinṭӑ pe care le asociazӑ cuvântului pace. Invitaṭi
fiecare elev sӑ citeascӑ propria listӑ. Pe mӑsurӑ ce acestea sunt scrise, notaṭi fiecare
cuvânt nou pe tablӑ ṣi marcaṭi termenii care se repetӑ. La final veṭi putea indentifica
care termeni sunt asociaṭi cel mai adesea cuvântului pace.
 Repetaṭi acelaṣi exerciṭiu cu termenul ”Patrimoniu Mondial” rugând mai ȋntâi elevii sӑ
priveascӑ Harta Patrimoniului Mondial ṣi sӑ aleagӑ situri care au incluse ȋn denumirea
lor cuvinte asociate cu pace, armonie, liniṣte; sau cu apӑrare ṣi rӑzboi ( ex. memorialul
pӑcii, fort, fortificaṭii, pereṭi ). Apoi rugaṭi-i sӑ aleagӑ una ( sau mai multe ) dintre
paginile de internet legate de pace care sunt descrise ȋn aceastӑ secṭiune, ṣi sӑ gӑseascӑ
orice fel de informaṭie suplimentarӑ pot despre sit ( ȋn enciclopedia de la biblioteca
ṣcolii, de exemplu, sau pe Internet ) ṣi rolul lui ȋn relaṭia cu istoria pӑcii.
Situri care simbolizeazӑ pacea
Multe dintre siturile din Patrimoniul Mondial reflectӑ valorile fundamentale ale pӑcii ṣi
drepturilor omului, iar cooperarea internaṭionalӑ a asigurat adesea conservarea lor. Unele
dintre ele ȋncorporeazӑ ȋn mod special mesaje destul de puternice ȋn acest sens. Parcul
Internaṭional al Pӑcii Wateron Glacier, situat la graniṭa dintre Canada ṣi Statele Unite ale
Americii, are cuvântul pace exprimat clar ȋn denumire. Înscris pe Lista Patrimoniului
Mondial ȋn 1995, acest parc cuprinde Lacurile Naṭionale Waterton din Alberta ( Canada ) ṣi
Parcul Naṭional Glacier din Montana ( SUA ). Împreunӑ formeazӑ primul Parc Internaṭional al
Pӑcii care oferӑ un peisaj remarcabil, ṣi este extraordinar de bogat ȋn plante ṣi specii de
mamifere, precum ṣi ȋn trӑsӑturi alpine ṣi glaciare.
(Imagine : Parcul Internaṭional al Pӑcii Waterton Glacier, Canada ṣi Statele Unite ale
Americii, ©UNESCO )

Memorialul Pӑcii de la Hiroshima ( Genbaku Dome ), ȋnscris pe Lista Patrimoniului Mondial
ȋn 1996 este, pe de altӑ parte, un simbol clar ṣi puternic a ȋmplinirii pӑcii mondiale pentru mai
bine de jumӑtate de secol dupӑ eliberarea celei mai distructive forṭe pe care omul a creat-o
vreodatӑ.
Simbolistica existinsӑ a domului stӑ ȋn ceea ce el reprezintӑ: rӑmӑṣiṭele sale mute
simbolizeazӑ, pe de o parte, punctul suprem al distrugerii provocate de om, dar pe de altӑ
parte ele comunicӑ un mesaj de speranṭӑ pentru o continuare pe vecie a pӑcii mondiale
introdusӑ prin exploziile nucleare din august 1945. Când prima bombӑ atomicӑ a explodat
peste Hiroshima pe 6 august 1945, cauzând moartea a 140 de mii de oameni, aceastӑ clӑdire a
fost singura care a rӑmas ȋn picioare aproape de epicentrul exploziei, chiar dacӑ doar ȋn formӑ
scheleticӑ. A fost pӑstratӑ ȋn aceastӑ formӑ atunci când reconstrucṭia oraṣului a ȋnceput, ṣi a
devenit cunoscutӑ sub numele de Genbaku Dome ( Domul bombei atomice ). În 1996,
Consiliul oraṣului Hiroshima a adoptat o rezoluṭie prin care Domul urma sӑ fie pӑstrat pentru
totdeauna. Parcul Memorialul Pӑcii, ȋn care Domul este punctul principal de reper, a fost
amenajat ȋntre 1950 ṣi 1964. Începând cu 1952, Parcul a fost scena Ceremoniei Memorialului
Pӑcii de la Hiroshima, ṭinutӑ ȋn fiecare an pe data de 6 august.
Consiliul Internaṭional al Monumentelor ṣi Siturilor ( ICOMOS )

(Imagine : Memorialul Pӑcii de la Hiroshima – Domul Genbaku, Japonia, un simbol puternic
ȋn favoarea pӑcii, ©UNESCO )
Rӑzboiul care a urmat destrӑmӑrii fostei Iugoslavii a scos ȋn evidenṭӑ Vechiul Oraṣ din
Dubrovnik, Croaṭia, ca simbol al libertӑṭii ṣi pӑcii. Acest splendid vechi oraṣ de pe Coasta
Dalmaṭiei, cunoscut drept ”Perla Adriaticii”, a avut cuvântul Libertas ( libertate ), ȋnscris pe
steag, timp de multe secole. Oraṣul a devenit o importantӑ putere maritimӑ mediteraneanӑ ȋn
secolul al 13-lea, cu o flotӑ navalӑ mӑreaṭӑ, ṣi o reṭea de consulate ṣi centre de comerṭ ȋn toatӑ
Europa. Chiar dacӑ a fost grav afectat de cutremurul din 1667, oraṣul Dubrovnik a reuṣit sӑ-ṣi
pӑstreze frumoasele biserici, mӑnӑstiri, palate ṣi fântâni ȋn stil Gotic, Renascentist ṣi Baroc,
precum ṣi impresionantul zid de piatrӑ care ȋnconjoarӑ aproape tot oraṣul vechi. Acest zid,
care timp de secole a protejat oraṣul de atacurile venite de pe mare, nu a putut proteja oraṣul
de bombardamentul modern pe care l-a suferit acum câṭiva ani. Înscris pe Lista UNESCO a
Patrimoniului Mondial aflat ȋn pericol, Dubrovnik a reuṣit sӑ refacӑ, prin asistenṭa UNESCO,
clӑdirile care au fost afectate, ṣi a devenit astfel un simbol al solidaritӑṭii internaṭionale
precum ṣi un simbol ce dӑine al libertӑṭii ṣi pӑcii.

(Imagine – Vechiul Oraṣ Dubrovnik, Croaṭia, ©UNESCO / IUCN/Thorsell)
(Imagine – Distrugerea oraṣului Dubrovnik ȋn 1991, ©UNESCO/D, Lefevre )

Activitate pentru elevi – 21
PATRIMONIUL MONDIAL ȘI PACEA ÎN REGIUNEA DUMNEAVOASTRĂ
Obiectiv: reflecṭia supra siturilor de patrimoniu care simbolizeazӑ pacea
(Logo : Cercetare )
(Logo : Activitate ȋn clasӑ ṣi extracurricularӑ )
(Logo: O pauzӑ de recreaṭie )
(Logo : Istorie, Geografie, Arte )
(Logo : Harta Patrimoniului Mondial, Descrieri succinte )
(Logo: Cӑrṭi despre istoria naṭionalӑ )
 Rugaṭi elevii sӑ identifice situri culturale ṣi naturale ( eventual situri din Patrimoniul
Mondial ) unde au fost semnate tratate de pace sau care au valoarea simbolicӑ din
punct de vedere istoric ( ex. bӑtӑlii majore, declaraṭii importante ).
 Rugaṭi-i sӑ aducӑ la ore orice fel de informaṭii pe care le pot gӑsi despre aceste situri,
ṣi apoi invitaṭi-i sӑ exprime, ȋntr-o manierӑ creativӑ ( ȋn scris, prin desen sau picturӑ ),
ceea ce cred ei cӑ este mesajul oricӑrui dintre aceste situri.
Protejarea Patrimoniului Mondial pe timp de rӑzboi
În orice fel de mare rӑzboi, atât siturile culturale cât ṣi cele naturale vor avea probabil de
suferit. Anumite situri culturale sunt câteodatӑ atacate ȋn mod voit pentru a distruge
simbolurile preṭuite ale identitӑṭii unui popor. Siturile naturale ( ȋn mod special fauna ṣi flora
lor ) ar putea fi de asemenea ameninṭate ȋn mai multe feluri – bombardamente, vehicule
militare care trec prin parcuri naturale protejate, foc, braconaj ṣi strӑmutӑri masive ale
oamenilor. Siturile culturale ṣi naturale care reprezintӑ surse importante de venituri pentru
turiṣti devin de asemenea, din ce ȋn ce mai mult, ṭinte ale distrugerii voite pe timp de rӑzboi.
În mijlocul suferinṭei cauzate de rӑzboi, protejarea siturilor naturale ṣi culturale poate apӑrea
ca fiind un lux de neȋngӑduit. Deṣi lucrurile ar putea pӑrea aṣa la prima vedere, experienṭa ne
aratӑ cӑ salvarea patrimoniului nostru cultural ṣi natural este de importanṭӑ vitalӑ, ȋn special
atunci când siturile atacate sunt, sau includ, clӑdiri precum bliblioteci naṭionale, biserici,
muzee, universitӑṭi ṣi poduri ȋn vârstӑ de câteva secole.
Unul dintre cele mai evocatoare exemple este reconstrucṭia din Polonia a Centrului Istoric al
Varṣoviei care dateazӑ din secolul XVIII, ȋnscris pe Lista Patrimoniului Mondial ȋn 1980. În
August 1944, ȋn timpul celui de Al Doilea Rӑzboi Mondial, mai bine de 85% din centrul
oraṣului a fost distrus de trupele de ocupaṭie naziste. Dupӑ rӑzboi, o campanie de reconstrucṭie
care a durat 5 ani, realizatӑ de cetӑṭeni, a rezultat ȋn ceea ce vedem astӑzi ca fiind
reproducerea meticuloasӑ a bisericilor, palatelor ṣi pieṭelor. Este un exemplu excepṭional al
unei reconstrucṭii totale a unei bucӑṭi de istorie,ȋncepând cu secolul XIII ṣi pânӑ ȋn secolul
XX, ca expresie a mândriei ṣi identitӑṭii.

Apelul tineretului din Dubrovnik cheamӑ la :
Mai multe eforturi ṣi acṭiune ȋn rezolvarea problemelor ȋn mod paṣnic, deoarece rӑzboaiele
ne distrug patrimoniul.
Activitate pentru elevi – 22
RESTAURAREA PATRIMONIULUI DISTRUS DE RĂZBOI
Obiectiv : ȋnvӑṭarea despre restaurarea Patrimoniului Mondial
( Logo : Cercetare )
( Logo : Activitate ȋn clasӑ )
( Logo : Activitate extra-curricularӑ )
( Logo : Una sau douӑ pauze de recreaṭie )
(Logo : Istorie )
(Logo : Cӑrṭi despre istoria localӑ, literaturӑ localӑ, interviuri personale )
 Rugaṭi elevii sӑ-ṣi intervieveze bunicii, rudele sau persoanele mai ȋn vârstӑ din
cartierul lor, despre urmӑtoarele lucruri:
- Presupunând cӑ au avut aceastӑ experienṭӑ sau ṣtiu despre un rӑzboi sau un conflict
armat ȋn timpul vieṭii lor, ȋṣi amintesc ei ce instituṭii culturale importante, clӑdiri sau
situri naturale au fost grav afectate sau distruse ȋn ṭara lor?
- Au fost acestea restaurate? Ce pӑrere au despre restaurare?
- Restaurarea include orice fel de sit din Patrimoniul Mondial?
 Rugaṭi elevii sӑ rezume interviurile lor, ṣi folosiṭi rezumatele ca bazӑ de discuṭie ȋn
clasӑ.
Convenṭia de la Haga protejeazӑ patrimoniul cultural
Fiind martora distrugerilor masive suferite de patrimoniul nostru cultural ȋn timpul celui de Al
Doilea Rӑzboi Mondial, ȋn 1954 comunitatea internaṭionalӑ a adoptat, la Haga ( ȋn Olanda ),
Convenṭia pentru protecṭia proprietӑṭii culturale ȋn eventualitatea unui conflict armat.
Convenṭia de la Haga conṭine prevederi pentru protejarea proprietӑṭilor mobile ṣi imobile de
mare importanṭӑ pentru cultura popoarelor, indiferent de origine sau drept de proprietate, ṣi
face ca respectul pentru astfel de proprietӑṭi sӑ fie obligatoriu.

Preambul al Convenṭiei de la Haga din 1954
Înaltele Părţi Contractante,
Constatând că bunurile culturale au suferit daune grave în cursul ultimelor conflicte şi că, în
urma dezvoltării tehnicii războiului, sunt din ce în ce mai mult ameninţate de distrugere;
Convinse fiind că pagubele aduse bunurilor culturale aparţinând oricărui popor constituie
pagube aduse patrimoniului cultural al întregii omeniri, dat fiind că fiecare popor îşi aduce
contribuţia la cultura mondială;
Considerând că conservarea patrimoniului cultural reprezintă o mare importanţă pentru
toate popoarele lumii şi că este importantă să se asigure acestui patrimoniu cultural
reprezintă o mare importanţă pentru toate popoarele lumii şi că este important să se asigure
acestui patrimoniu o protecţie internaţională;
Călăuzite de principiile privind protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat,
stabilite în Convenţiile de la Haga din 1899 şi 1907 şi în Pactul de la Washington din 15
aprilie 1935;
Considerând că, pentru a fi eficace, protecţia acestor bunuri trebuie organizată în timp de
pace prin măsuri atât naţionale, cât şi internaţionale;
Hotărâte să ia toate măsurile posibile pentru a proteja bunurile culturale;
Au convenit asupra dispoziţiilor ce urmează…
Devenind membru al Convenṭiei de la Haga, o ṭarӑ se angajeazӑ sӑ ia toate mӑsurile de
protecṭie necesare pentru a apӑra o asemenea proprietate pe teritoriul sӑu. Pe scurt, acest lucru
ȋnseamnӑ cӑ se va angaja sӑ:
- Reducӑ consecinṭele unui conflict armat pentru patrimoniul cultural ṣi sӑ adopte
mӑsuri preventive pentru o asemenea protecṭie, nu doar pe durata ostilitӑṭilor dar ṣi pe
timp de pace;
- Întemeieze mecanisme de protecṭie; sӑ marcheze anumite clӑdiri importante ṣi
monumente cu embleme de protecṭie speciale care le semnalizeazӑ ce locuri trebuie
protejate;
- Creeze unitӑṭi speciale ȋn cadrul forṭelor armate pentru a fi responsabile de protecṭia
patrimoniului cultural
Convenṭia de la Haga a fost pusӑ ȋn practicӑ pânӑ acum ȋn timpul conflictului din 1967 din
Orientul Mijlociu, ṣi mai recent, ȋn timpul rӑzboaielor care au distrus situri culturale din
Bosnia ṣi Herṭegovina, Cambogia, Croaṭia ( ȋn mod special Oraṣul Vechi Dubrovnik ) ṣi Iraq.

Activitate pentru elevi - 23
PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI NATURAL PE TIMP DE RĂZBOI
Obiectiv: ȋnvӑṭarea despre Convenṭia de la Haga ṣi nevoia de a proteja mediul ȋnconjurӑtor pe
timp de rӑzboi
(Logo : Cercetare )
(Logo : Activitate ȋn clasӑ )
(Logo : O pauzӑ de recreaṭie )
(Logo : Istorie, Educaṭie civicӑ)
(Logo : Convenṭia de la Haga din 1954 )
 Discutaṭi preambulul Convenṭiei din 1954 de la Haga cu elevii dumneavoastrӑ ṣi
ȋncercaṭi sӑ obṭineṭi o copie a ȋntregii Convenṭii de la Comisia localӑ UNESCO din
ṭara dumneavoastrӑ sau de la UNESCO. Discutaṭi cu elevii dumneavoastrӑ:
- Contextul istoric ( perioada de dupӑ cel de Al Doilea Rӑzboi Mondial ) ȋn care
Convenṭia de la Haga a fost redactatӑ
- Obiectivele Covenṭiei de la Haga, sau ale protecṭiei patrimoniului ȋn general, pe timp
de rӑzboi.
- Exemple de rӑzboi sau conflict armat din vremuri recente ȋn care Convenṭia de la Haga
a fost aplicatӑ
- Cum afecteazӑ rӑzboaiele mediul ȋnconjurӑtor?
 Discutaṭi despre cum distrug rӑzboaiele mediul nostru ȋnconjurӑtor.
Protejarea patrimoniului natural pe timp de rӑzboi
Distrugerea unora dintre cele mai importante ecosisteme de pe Pӑmânt din cauza rӑzboaielor
recente a demonstrat cât de dificil este sӑ pӑstrezi patrimoniul natural ȋn asemenea
circumstanṭe (ex. trecerea vehiculelor armate, defriṣӑri voite prin ardere, presiunea strӑmutӑrii
unui numӑr mare de oameni). Exemplul sitului Kahuzi-Biega, aflat ȋn Patrimoniul Mondial, ȋn
fostul Zair, acum Republicӑ Democratӑ Congo, ilustreazӑ acest lucru. Drept consecinṭӑ a
recentului rӑzboi din Rwanda, o tabӑrӑ de refugiaṭi de 50 de mii de persoane a fost ȋnfiinṭatӑ
la graniṭa Parcului, care este casa rarei (ṣi aproape dispӑrutei) gorile de munte, studiatӑ de
oamenii de ṣtiinṭӑ George Schaller, Grzzimek ṣi Diane Fossey. Datoritӑ eforturilor UNESCO,
ale Înaltului Comisariat UN pentru Refugiaṭi, ale autoritӑṭilor locale, ale Agenṭiei germane
pentru asistenṭӑ GTZ, ṣi prin asistenṭӑ financiarӑ de la Fondul Patrimoniului Mondial, tabӑra
pentru refugiaṭi a fost relocatӑ ȋntr-un zonӑ mai potrivitӑ.
(Imagine : Gorila de munte – specie ameninṭatӑ, Parcul Naṭional neaccesibil Bwindi, Uganda,
©UNESCO )

Patrimoniul Mondial ṣi drepturile omului
Lupta umanitӑṭii pentru recunoaṣterea ṣi respectul drepturilor omului a ȋnsoṭit adesea acṭiunea
pentru pace, libertate ṣi dezvoltare. A fost asociatӑ , de asemenea, ȋncӑ din istoria timpurie, cu
principiile democraṭiei ṣi participӑrii oamenilor la guvernare.
Multe dintre siturile Patrimoniului Mondial ȋntruchipeazӑ aceste idealuri, cu toate cӑ le pot
exprima ȋn moduri diferite, ṣi câteodatӑ nu uṣor perceptibile. Urmӑtoarele exemple ilustreazӑ
acest punct de vedere.
Insula Gorée de pe coasta Senegalului, cu vedere ȋnspre capitala Dakar, a fost din secolul al
XV-lea ṣi pânӑ ȋn secolul al XIX-lea, cel mai mare centru de comerṭ de sclavi de pe coasta
Africanӑ. Guvernatӑ, pe rând, de puterile portugheze, olandeze, engleze ṣi franceze,
arhitectura sa este caracterizatӑ de contrastul dintre locuinṭele posomorâte ale sclavilor ṣi
casele elegante ale neguṭӑtorilor de sclavi. Astӑzi continuӑ sӑ slujeascӑ drept amintire a
exploatӑrii umane ṣi ca sanctuar al reconcilierii.
O altӑ amintire tulburӑtoare a crudei nerespectӑri a drepturilor omului , ṣi a suferinṭei de
nedescris care a fost adusӑ drept consecinṭӑ printre milioane de oameni nevinovaṭi, este
Lagӑrul de Concentrare de la Auschwitz, din Polonia, ȋnscris pe Lista Patrimoniului Mondial
ȋn 1979. Pereṭii sӑi fortificaṭi, sârma ghimpatӑ, peroanele, barӑcile, platformele, ṣi, peste toate
acestea, camerele de gazare ṣi cuptoarele de incinerare, sunt martorele condiṭiilor ȋn care ȋn
acest loc, ȋn timpul celui de Al Doilea Rӑzboi Mondial, naziṣtii au omorât 1.5 milioane de
oameni, inclusiv copii ṣi vârstnici, de douӑzeci ṣi patru de naṭionalitӑṭi, dar ȋn marea lor
majoritate de origine evreiascӑ. Acest sit reprezintӑ o perioadӑ din istoria umanitӑṭii care are
nevoie sӑ fie amintitӑ pentru a evita alte atrocitӑṭi ȋn viitor. Ne aratӑ consecinṭele teribile ale
atrocitӑṭilor.
Astӑzi, la sit, vizitatorii pot avea experienṭa Muzeului Naṭional de la Auschwitz, ce include
celulele de ȋnchisoare, camerele de gazare ṣi cuptoarele de incinerare. Muzeul serveṣte drept
institut de istorie ṣi cercetare cu arhive unice. Contribuie ȋn mod semnificativ la lupta ȋn
desfӑṣurare pentru pacea ṣi securitatea mondialӑ, ṭinând cont de faptul cӑ ȋn fiecare an
Auschwitz este vizitat de mii de oameni, incluzând ȋntregi clase de elevi, din diferite pӑrṭi ale
lumii.
( Imagine : Lagӑrul de concentrare de la Auschwitz, Polonia, ©UNESCO/A.Husarka )

Activitate pentru elevi - 24
PREJUDECATA – O AMENINȚARE LA ADRESA PĂCII
Obiectiv: eliminarea intoleranṭei ṣi promovarea ȋnvӑṭӑrii interculturale ṣi respectului pentru
mediul planetar
(Logo : Discuṭie)
(Logo : Activitate ȋn clasӑ)
(Logo : Activitate extra-curricularӑ)
(Logo : Mai multe pauze de recreaṭie )
(Logo : Istorie, Educaṭie civicӑ, Limbӑ ṣi Literaturӑ)
(Logo : Cӑrṭi de istorie, Enciclopedii)
 Rugaṭi elevii sӑ-ṣi exprimele opiniile despre evenimente istorice majore (ex. Primul ṣi
cel de Al Doinea Rӑzboi Mondial, sclavia) care au generat prejudecӑṭi, ȋntoleranṭӑ ṣi
discriminare, ṣi nevoia de a asigura pacea pe viitor, scriind eseuri, poezii, realizând
desene, postere, compunând cântece sau altfel de muzicӑ.
 Rugaṭi elevii sӑ facӑ legӑtura dintre expresiile artistice de mai sus ṣi ceea ce ei au
ȋnvӑṭӑt pânӑ acum despre Patrimoniul Mondial: cunoaṣterea altor culturi ṣi stiluri de
viaṭӑ, prin ȋnvӑṭarea despre siturile Patrimoniului Mondial, este de ajutor ȋn
ȋnṭelegerea veritabilӑ , aprecierea ṣi respectul altor popoare ṣi a mediului global?
Libertatea ca valoare esenṭialӑ reprezintӑ mesajul principal a mai multor situri din Patrimoniul
Mondial, ca de exemplu, Statuia Libertӑṭii ṣi Sala Independenṭei ( Independence Hall), ambele
aflându-se ȋn Statele Unite ale Americii. Statuia Libertӑṭii, ȋnscrisӑ ȋn Patrimoniul Unesco ȋn
1984, se aflӑ la intrarea ȋn portul New York ṣi a ȋntâmpinat milioane de emigranṭi ȋn ṭarӑ din
momentul ȋn care a fost inauguratӑ ȋn 1886. Acest monument, cu o ȋnalṭime de 46 de metri, a
fost creat la Paris de sculptorul francez Frédéric – Auguste Bartholdi, care a fost ajutat ȋn
meṣteṣugul ȋn metal de Gustave Eiffel ( creatorul Turnului Eiffel din Paris, Franṭa). Un simbol
al libertӑṭii, aceasta reprezintӑ una dintre cele mai mari reuṣite tehnice ale secolului XIX.
Faptul cӑ statuia, ale cӑrui fonduri au fost colectate prin subscripṭie internaṭionalӑ, a fost
creatӑ ȋn Europa, de un sculptor francez, ȋntӑreṣte valoarea simbolicӑ a acestui sit din
Patrimoniul Mondial, ca expresie a schimbului intercultural paṣnic.
Sala Independenṭei, aflatӑ ȋn inima oraṣului Philadelphia, Pennsylvania, este locul ȋn care
Declaraṭia de Independenṭӑ ṣi Constituṭia Statelor Unite ale Americii au fost semnate ȋn 1776
ṣi respectiv 1787. De atunci, principiile universale ale democraṭiei proclamate ȋn aceste
documente, de importanṭӑ fundamentalӑ pentru istoria americanӑ ṣi mondialӑ, au inspirat
legiuitorii ȋn multe pӑrṭi ale lumii. Acest sit a fost ȋnscris pe Lista Patrimoniului Mondial ȋn
1979.

( Imagine : Independence Hall, Statele Unite ale Americii , ©UNESCO )

Curricula transdisciplinarӑ : Patrimoniul Mondial ṣi o culturӑ a pӑcii
Artӑ
Selectaṭi un sit din Patrimoniul Mondial legat de pace sau esteticӑ
Realizaṭi afiṣe cu un mesaj special care promoveazӑ atât pacea cât ṣi conservarea
Patrimoniului Mondial
Limbi strӑine
Traduceṭi cuvintele pentru pace ṣi patrimoniu ȋn alte limbi cu care elevii sunt familiarizaṭi ṣi
faceṭi o listӑ ( ex. paix ṣi patrimoine ȋn limba francezӑ, paz ṣi patrimonio ȋn limba spaniolӑ)
Cercetaṭi mai departe, ȋn timpul studiului limbilor strӑine, situri din Patrimoniul Mondial care
au legӑtura cu pacea
Geografie
Citiṭi presa zilnicӑ ṣi tӑiaṭi articole despre conflicte sau tensiuni care apar ȋn diferite pӑrṭi ale
lumii ṣi posibilele lor ameninṭӑri la adresa Patrimoniului Mondial
Realizaṭi un colaj ṣi prezentaṭi-l dupӑ o lunӑ ȋn funcṭie de regiunea geograficӑ ( ex. Africa,
Statele Arabe, Asia ṣi Pacific, Europa, America de Nord, America Latinӑ, ṣi Caraibe )
Identificaṭi situri din Patrimoniul Mondial aflate ȋn apropierea zonelor de conflict sau de
tensiune, ṣi discutaṭi dacӑ riscӑ sӑ fie afectate sau distruse
Istorie
Identificaṭi un sit care simbolizeazӑ pacea sau este legat de ideea de pace ( din ṭara
dumneavoastrӑ sau din altӑ parte a lumii ) care nu este ȋncӑ pe Lista Patrimoniului Mondial.
Discutaṭi semnificaṭia istoricӑ a acestuia ṣi puneṭi situl ȋn raport cu prezentul ṣi cu viitorul.
Limbӑ ṣi literaturӑ
Faceṭi o listӑ de sinonime pentru cuvântul ”pace”; apoi selectaṭi un sinonim ṣi scrieṭi un
paragraf despre acesta ȋn relaṭie cu Patrimoniul Mondial
Matematicӑ
Selectaṭi un sit din Patrimoniul Mondial, cum ar fi Insula Gorée, din Senegal, ṣi cercetaṭi, de
exemplu, numӑrul de sclavi care au pӑrӑsit Insula ȋn bӑrci, ȋndreptându-se spre America;
prezentaṭi datele ȋn grafice ȋn funcṭie de decade sau secole ṣi discutaṭi rezultatele.

Resurse documentare

