KALENDARI I AKTIVITETEVE 18 PRILL 2018

DITA NDËRKOMBËTARE E MONUMENTEVE

KALENDARI I AKTIVITETEVE NË 18 PRILL, DITËN NDËRKOMBËTARE TË MONUMENTEVE DHE SITEVE

Nr

DATA

TEMA

1

18 Prill

Dimensionet e Artit
dhe Trashëgimisë

2

18 Prill /
Kalaja e Lezhës

Orë e hapur me
nxënësit e Gjimnazit
"Hydajet Lezha",
Lezhë

3

Të njohim
18 Prill /
Monumentet e
Gjimnazi "Havzi Nela" Kulturës në Qarkun e
Kukësit.

4

18 Prill /
Shkolla
9
vjeçare "Konferenca e
Bujanit"

5

6

ORGANIZATORI

PJESËMARRËSIT

AKTIVITETI

Prezantimi i projektit në të gjitha shkollat e qytetit dhe
ekspozimi i punimeve të përzgjedhura në ambientet e
DRKK Shkodër,
shoqatës "Ardhmëria", e hapur dhjetë ditë për publikun,
Shoqata "Ardhmëria", Shkollat e qytetit të Shkodrës
me 3 çmime fituese. Çmimet fituese do të formëzohen
DAR Shkodër
në një pikturë murale në aksin turistik rrugor Shkodër Velipojë gjatë muajit maj duke u finalizuar me 21 maj.

DRKK Shkodër,
DAR Lezhë

Nxënësit e shkollës

Njohuri të përgjithshme mbi Trashëgiminë Kulturore të
Rajonit që administron DRKK Shkodër dhe më gjerë.

DRKK Shkodër,
Gjimnazi Havzi Nela,
Kukës DAR KUKËS

Nxënësit e shkollës

Njohuri mbi Monumentet e Kulturës në Qarkun e
Kukësit, rëndësia e kësaj date për promovimin e këtyre
vlerave.

Trashëgimia
Kulturore e Tropojës
si identitet dhe
përkatësi

DRKK Shkodër,
Shkolla 9 vjeçare
Konferenca e Bujanit,
Z.A Tropojë

Nxënësit e shkollës

Ekspozitë etnografike, njohuri mbi monumentet e
kulturës së Krahinës së Tropojës.

18 Prill /
Adrianopol

Orë informuese në
qytetërimin e
Adrianopolit me
nxënës të shkollës
artistike "Feim
Ibrahimi"

DRKK Gjirokastër;
Eni Cuci & Gazmend
Kocollari

Nxënësit e shkollës

Një orë informuese e dialoguese për historikun e
qytetërimit të hershëm të Adrianopolit si dhe një mini
koncert dhe ide të nxënësve të shprehura në pikturë.

4 Prill/
Shkolla 9-vjecare
"Adem Sheme"

Orë e hapur në
shkollën 9- vjeçare
"Adem Sheme"
Prezantimi "Të
njohim Sarandën që
nga antikiteti"

DRKK Vlorë

Nxënës të klasës së VIII

Aktiviteti zhvillohet në kuadër të programit "Edukimi
përmes Kulturës" si dhe "18 Prillit, Ditës
Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Siteve". Nxënësit
do të njihen me historinë dhe zhvillimin arkitekturor të
qytetit të Sarandës ndër vite.
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Nr

DATA

TEMA

7

10 Prill /
Galeria ART
SARANDA, Muzeu
Arkeologjik, Muzeu i
Traditës

Vizite me nxënësit e
shkollës "Antoni
Athanas" në
kompleksin e muzeve
të Sarandës.

8

16 Prill /
Xhamia e Rusanit,
Delvine.

Vizite me nxënësit e
shkollës "Sulejman
Delvina" ne Xhaminë
e Rusanit,

9

17 Prill /
Manastiri i 40Shenjtoreve

Vizite me nxënësit e
shkollës "Shefqet
Sulejmani" në rrënojat
e Manastirit te "40
Shenjtoreve"

18 Prill /
10
Bazilika, Sinagogë.

11

27 Prill/
Malathre, Mursi

17-19 Prill/
12
Muzeu Historik

ORGANIZATORI

PJESËMARRËSIT

AKTIVITETI

DRKK Vlorë

Aktiviteti zhvillohet në kuadër të programit "Edukimi
përmes Kulturës" si dhe "18 Prillit, Ditës
Nxënës të shkollës së Mesme
Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Siteve.
Profesionale "Antoni Athanas"
Nxënësit do të njihen me traditën, historinë përmes
paneleve të ekspozuara në muze.

DRKK Vlorë

Aktiviteti synon që të njohë nxënësit me historinë e
Nxënës të shkollës së mesme
kësaj xhamie si dhe do të njihen me punimet
"Sulejman Delvina", Delvine.
restauruese që po kryhen në xhami.

DRKK Vlorë

Përmes këtij aktiviteti nxënësit do të njihen me
Nxënës të shkollës "Shefqet historinë e monumentit të Manastirit të 40
Sulejmani"
Shenjtorëve si dhe me legjendën e Manastirit që i dha
emrin qytetit të Sarandës.

Prezantim/ Ekspozite
me teme "Te
vlerësojmë kontributin
e arkeologeve nder
vite"

DRKK Vlorë

Ky prezantim përmes disa paneleve synon të paraqesë
Nxënës te shkollave 9- vjeçare tek brezi i ri, kontributin e arkeologëve të cilët kanë
dhe te mesme / Publik i gjere. zhvilluar ekspeditat e tyre arkeologjike në rrethin
Sarandë- Delvinë.

Vizite ne rrënojat e
fortifikimit te
Malathrese, Mursi

DRKK Vlorë

Aktiviteti synon të njohë brezin e ri me historinë e
Nxënës dhe mësues të shkollës
monumentit, ruajtjen dhe promovimin e vlerave të
së Mursisë
trashëgimisë sonë kombëtare.

Vizita të organizuara
me shkollat publike
dhe jopublike në
muzeun historik të
Vlorës

DRKK Vlorë dhe
QKAV

Nxënës të shkollave publike Aktiviteti zhvillohet në kuadër të programit "Edukimi
dhe jopublike të qytetit të përmes Kulturës" si dhe "18 Prillit, Ditës
Vlorës
Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Siteve".
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Nr

13

14

DATA

TEMA

17-19 Prill /
Muzeu Etnografik

Vizita të organizuara
me shkollat publike
dhe jopublike në
muzeun etnografik të
Vlorës

17 Prill,/
Kalaja e Kaninës

Trashëgimia
Kulturore dhe heroi
ynë Kombëtar "Gjergj
Kastrioti Skënderbeu

18 Prill /
Banese Monument
15
Kulture "Lagjia
Mangalem"

Takim Brezash

18 Prill/
Atelie e punimit të
Trashëgimia e
16
drurit pranë DRKK- Gdhendur në Dru
Berat

18 Prill /
17
Shkolla Zihni Toska

18

18 Prill/
Kalaja e Beratit

Arkitektura e Beratit

Të njohim
Monumentet

ORGANIZATORI

DRKK Vlorë,
QKAV

DRKK Vlorë

DRKK-Berat

DRKK-Berat

DRKK Berat dhe DARBerat -shkolla Zihni
Toska

DRKK-Berat

PJESËMARRËSIT

AKTIVITETI

Nxënës të shkollave publike Aktiviteti zhvillohet në kuadër të programit "Edukimi
dhe jopublike të qytetit të përmes Kulturës" si dhe "18 Prillit, Ditës
Vlorës
Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Siteve".
Shkolla 28 Nëntori, Shkolla
Jopublike,
Nr 1,Vlorë, Ky aktivitet ka në fokus heroin tonë kombëtar
Shkolla 9-vjecare Babicë e Skënderbeun si dhe trashëgiminë jomateriale të
Madhe dhe Shkolla 9-vjecare zonës.
Kaninë.
Përfaqësues të DRKK-Berat
,Përfaqësues të DAR-Berat,
nxënës, mësues të shkollës
artistike "Ajet Xhindole"

Takim me mjeshtrin e gurëgdhendjes Z.Xhoxhi Fani,
një komunikim mes gjeneratave mbi historinë e
gurgdhendjes në qytetin e Beratit si një nga zejet më
karakteristike pasi vlerat dhe historia e këtij qyteti
janë të ngritura mbi gurin. Të pranishmit do të njihen
edhe me disa prej punimeve të realizuara prej tij.

Vizitë në atelienë e punimit të drurit pranë DRKKPërfaqësues të DRKK-Berat , Berat. Takimi do të gërshetojë njohuritë e nxënësve,
Përfaqësues të DAR-Berat, dega figurative, specialiteti skulpturë , të përftuara
nxënës të shkollës profesionale gjatë procesit mësimor me përvojën e artizanit
"Stiljano Bandilli" dhe
drupunues Z.Vladimir Poci. Veprimtaria synon
shkollës "Ajet Xhindole" edukimin , promovimin dhe dëshirën e përcjelljes në
breza të këtij zanati.
Përfaqësues të DRKK-Berat ,
Përfaqësues të DAR-Berat,
nxënës të shkollës "Zihni
Toska"

Ekspozitë fotografike me foto të realizuara nga
nxënësit e shkollës Zihni Toska ku spikat arkitektura
e veçante e monumenteve dhe urbanistika e lagjeve
muzeale

DRKK-Berat përgjatë kësaj dite ofron guida për
Vizitorë vendas dhe të huaj njohjen e historisë së kalasë dhe monumenteve që
ndodhen brenda saj.
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Nr

DATA

ORGANIZATORI

Trashëgimia për
Brezat

DRKK Durrës

'Trashëgimia
Kulturore dhe Brezat''

D.R.K.K.Korçë

Vizite në terren dhe
njohja nga afër me
18 Prill/
vlerat arkitektonike
21
Vizite në Monumente /konstruktive te
objekteve Monument
Kulture ne Korçë

D.R.K.K.Korçë

19

18 Prill/
Amfiteatër

TEMA

18 Prill/
20 Banesa ku u ngrit
flamuri, Korçë

PJESËMARRËSIT

AKTIVITETI

Aktivitet përmbyllës i programit të edukimit:
"Trashëgimia si proces kulturor dhe shoqeror",
DRKK, Dar Durrës, Autoritete Aktiviteti do të celebrojë trashëgiminë e krijuar nga
vendore, shkollat e mesme të vetë nxënësit. Punët më të mira, të përzgjedhura nga
qytetit
5 ekspozitat që realizuan nxënësit në kuadër të
programit edukues do të prezantohen si në një
ekspozitë, edhe me elemente filmike.
Prezantim dhe njohje me: "Sitet Arkeologjike në
Institucionet: Prefektura Korçë, Qarkun e Korçës; -Vlerat e arkitekturës popullore
Bashkia Korçë, DAR Korçë; qytetare të Korçës
nxënës dhe studentë, si edhe -Historiku i Voskopojës dhe Monumentet e saj të
pjesëmarrës nga shoqëria civile Kulturës; -Trashëgimia ndërtimore tradicionale në
pjesën Shqiptare të rajonit të liqenit të Ohrit

Specialistë të DRKK Korçë,
Njohja me vlerat arkitektonike/konstruktive të
nxënës dhe mësues të
objekteve Monument Kulture.
shkollave

18 Prill /
22 Parku Arkeologjik
Apoloni

Ciceroni i vogël

Zyra e Administrimit
dhe Koordinimit të
Parkut Arkeologjik
Apoloni

Nxënës të Shkollës së mesme
Trajnim tri ditor për nxënësit e shkollës së mesme.
të Përgjithshme " Janaq
Guidë nga nxënësit e trajnuar për shokët e klasës dhe
Kilica", Qendra Rinore "
turistë që vizitojnë Parkun.
Epoka e Re"

23 mars- 23 Prill /
23 Parku Arkeologjik
Apoloni

Ekspozitë" Sitet e
luginës së Drinit"

Zyra e Administrimit
Të ftuar nga institucione të
dhe Koordinimit të
Ekspozitë për tre site të rëndësishme të luginës së
ndryshme vendore dhe shkolla
Parkut Arkeologjik
Drinit: Lezha, Komani dhe Sarda (Shurdhahu)
artistike rajonale "Jakov Xoxa"
Apoloni
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Nr

DATA

TEMA

ORGANIZATORI

18 Prill
24 Parku Kombëtar
Butrint

Simbolika në
Zyra e Administrim
mozaikun e Baptisterit
Koordinimit Butrint
në Butrint

18 Prill /
25 Parku Arkeologjik
Bylis

Edukimi përmes
trashëgimisë
kulturore; bisedë e
hapur

26

18 Prill/
Shkolla Kuqe

Trashëgimia
Kulturore ndër breza

PJESËMARRËSIT

AKTIVITETI

Workshop me nxënësit e shkollës mbi simbolikën në
mozaikun e Baptisterit të Butrintit.
Mozaiku i Baptisterit, ku pasqyrohen krijesa
Nxënës të Shkollës 9-Vjeçare
shtëpiake dhe të egra të botes shtazore, është
'5 Dëshmorët' Ksamil
projektuar për të qenë një imazh i burimit të jetës, i
cili është një element qendror në ikonografinë e
pagëzimit.

Takim dhe bisedë e hapur me nxënësit e shkollave në
Nxënësit e Shkollës e mesme
Zyra e Administrimit
kuadër dhe të programit "Edukimi përmes kulturës"
"Panahor" dhe Shkollës sëe
dhe Koordinimit të
dhe specialistë të fushës mbi vlerat e mëdha të
mesme "Hekal"
Parkut Arkeologjik Bylis
trashëgimisë kulturore të sitit të Bylist si ndër më të
lashtët në rajon.

IMK

27

19 Prill/
Hasan Prishtina

Tirana, trashëgimia
kulturore në sytë e
fëmijëve

IMK

28

20 Prill / Kongresi
Lushnjës

Familja ime ruan
trashëgiminë kulturore

IMK

Nxënësit e shkollës së Kuqe

Në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve
dhe siteve IMK organizon disa aktivitete me tema të
ndryshme gjatë gjithë javës.
Në kuadër të temës së vitit 2018 "Trashëgimia
kulturore për brezat" organizohet ekspozitë mbi
punën restauruese 50 vjeçare të IMK në restaurimin e
monumenteve si dhe ekspozitë me punime të
nxënësve kushtuar trashëgimisë kulturore

Në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve
dhe siteve IMK organizon disa aktivitete me tema të
ndryshme gjatë gjithë javës.
Nxënësit e shkollës "Hasan
Në kuadër të temës së vitit 2018 "Trashëgimia
Prishtina"
kulturore për brezat" organizohet aktivitet kushtuar
trashëgimisë kulturore për zonën e Tiranës e paraqitur
me shfaqje teatrale, prezantime, ekspozitë etj.
Në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve
dhe siteve IMK organizon disa aktivitete me tema të
ndryshme gjatë gjithë javës.
Nxënësit e shkollës "Kongresi i
Në kuadër të temës së vitit 2018 "Trashëgimia
Lushnjës"
kulturore për brezat" organizohet aktiviteti që
përfshin prezantime nga nxënësit rreth objekteve me
vlera të trashëguara ndër breza në familjen e tyre

