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FORMA E APLIKIMIT PËR PUNËTORINË “HERITAGE LAB”
NË LETNICË, KOSOVË

Ju lutem kompletoni këtë formë, përmes kompjuterit apo me dorë më ngjyrë të
zezë. Forma mund të dorëzohet deri me datën 30 shtator 2018, përmes
emailit në: chwb.kosovo@gmail.com apo në formë të printuar në: CHwB
Kosova, Rr. Idriz Gjilani, Hyrja 4 - Nr. 40, 10000 Prishtina, Kosovo. Titulli i
aplikimit përmes emailit duhet të jetë:
“Aplikimi për punëtorinë Heritage Lab (Emri dhe mbiemri juaj)”.
Për çfarëdo informate lidhur më punëtorinë, kontaktoni në email adresën
chwb.kosovo@gmail.com ose në numrin e telefonit +38349545455 /
+38344268952

1. ÇKA ËSHTË “HERITAGE LAB”?

Punëtoria “Heritage Lab” ka për qëllim të mbledh studentë të fushës së
arkitekturës, trashëgimisë kulturore, sociologjisë, antropologjisë dhe etnologjisë
që kanë pasion trashëgiminë kulturore të vendit dhe njëkohësisht kanë vullnet
të mësojnë se si duhet ruajtur dhe interpretuar ajo.
“HERITAGE LAB” do të ofrojë mundësi për studentët që të dëgjojnë ligjerata
nga ekspertë të huaj dhe vendor nga fusha e 1. Konservimit - revitalizimit të
ndërtesave historike dhe 2. Storytelling dhe shenjëzim. Përveç ligjeratave,
studentët do bëjnë punë praktike përmes së cilës do t'i mësojnë metodat e
konservimit të ndërtesave historike, revitalizimit të tyre për nevojat e sotme dhe
interpretimit të trashëgimisë kulturore. Puna praktike do të realizohet në Mullirin
e Frrok Dokiqit i cili si përfundim do të konservohet- revitalizohet dhe fshatin
Letnicë i cili përmes Storytelling dhe shenjëzimit do të interpetohet për
publikun.
Punëtoria “Heritage Lab” do të mbahet prej datës 10-22 Tetor, në fshatin
Letnicë në Kosovë.

1. TË DHËNAT E APLIKUESIT
Emri

Mbiemri

Nacionaliteti

Gjinia
Mashkull

Data e Lindjes DD/MM/VVVV

Femer

Vendi lindjes

Adresa e banimit

Qyteti

Shteti

Numri telefonit

Kodi postal

e-mail

Institucioni i aplikuesit- Universiteti / Fakulteti / Departamenti

2. EDUKIMI AKADEMIK
Emri i institucionit dhe vendi

Titulli i ﬁtuar

Kohezgjatja

3. NJOHURITË E GJUHËVE
Vlerësoni aftësinë tuaj gjuhësore nga 1 (e dobët) në 3 (e pranueshme) deri në 5 (shumë mirë)
FOLUR
Gjuha e parë

Gjuhët tjera

KUPTUAR

SHKRUAR

4. PËRZGJEDH FUSHËN E APLIKIMIT
a. Konservim dhe revitalizim
b. 'Storytelling' dhe shenjëzim

5. DEKLARATA E INTERESIT
Shpjegoni pse po aplikoni në punëtorinë “Heritage Lab” dhe çfarë shpresoni të mësoni prej saj.
(50-200 fjalë)

6. PAGESA PËR PJESËMARRJE NË PUNËTORI

Pjesëmarrja në punëtori mbulohet nga organizatorët ku përfshihen akomodimi,
ushqimi, materialet e punëtorisë dhe transporti nga Prishtina në Letnicë dhe
anasjelltas.
7. DEKLARATA E APLIKUESIT

Deklaroj që informacionet e mësipërme janë të vërteta dhe të sakta. Gjithashtu
deklaroj se, shëndeti im lejon të marrë pjesë në programin e propozuar të
punëtorisë. E kuptoj që ose duke shkruar ose duke shtypur emrin tim më
poshtë, unë zyrtarisht nënshkruaj këtë dokument:
Nënshkrimi i aplikuesit

Data

