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imagjinatën njerëzore - ajo që është e rëndësishme
është që ajo të përqendrohet në përmirësimin e
jetës së njerëzve dhe mbrojtjen e planetit tonë.
djali gjeni – shpikësi, nuk ka dallim nga djaloshi
ynë autor. Për fat të mirë, vëllai i tij më i vogël
kurioz depërton vazhdimisht në sekretet e universit, i kupton vlerat dhe pasojat e shpikjeve të tij mbi
njerëzimin, dhe ndihmon për t'i ndarë ato me
mençuri.
Ne të gjithë jemi përgjegjës për të mbrojtur planetin tonë të çmuar - nga
udhëheqësit botërorë tek fëmijët, prindërit dhe komunitetet. Një pjesë e përgjigjes
tare duhet të jetë ndryshimi i vlerave dhe qëndrimeve në mënyrë që të gjithë të
ndërgjegjësohemi se të gjithë jemi të lidhur dhe se aktivitetet e secilit prej nesh kanë
pasoja, pavarësisht nëse ne prodhojmë, konsumojmë dhe në cilat mënyra, ne jemi
ndryshimit pozitiv për të ardhmen. Ne kemi vizituar shkolla ku nxënësit kanë
udhëhequr projekte të suksesshme për përdorimin e ujërave të shiut, përdorimin e
energjisë diellore, riciklimin e mbeturinave dhe kryerjen e aktiviteteve të komunitetit, gjë që tregon se çdo punë mund të bëjë ndryshime.
Në dekadën e kaluar, UNESKO ka punuar në mënyrë aktive me shtetet për të
integruar arsimin për zhvillimin e qëndrueshëm në kurrikula. Drejtuesit kanë
shprehur përkushtimin e tyre për të vazhduar këto aktivitete, sepse vetëm përmes
arsimit do të jemi në gjendje të arrijmë me sukses një të ardhme që është e dobishme
për ne, si njerëz, dhe për planetin tonë. Ky fëmijë-autor dhe të gjithë të tjerët në këtë
seri, kanë mundësinë unike të ndajnë vizionin e tyre dhe të avokojnë për të drejtën
e secilit fëmijë për arsim dhe një të ardhme dinjitoze. Këto janë përparësitë kryesore
të UNESKO-s. Ne i urojmë këtyre fëmijëve suksese të mëdha, më të mëdha në
mësimin dhe zhvillimin e projekteve të reja, në mënyrë që të ndërtojmë një botë më
të mirë për të gjithë ne.
Irina Bokova
Drejtoreshë e Përgjithshme
Organizata Arsimore, Shkencore dhe Kulturore e Kombeve të Bashkuara
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Kjo seri librash për fëmijë "Zërat e gjeneratave të
ardhshme" tregon rëndësinë e besimit të shenjtë që
mbart secila gjeneratë - duke krijuar një botë më të
mirë për fëmijët tanë.
"Shpikja e vreshtës së madhe të gjelbër" tregon se si
fëmijët kujdesen për zhvillimin e tyre, çfarë nënkupton kjo dhe cilat janë kufijtë e tyre. Ky fëmijë autor ofron një vizion të zhvillimit që është në
përputhje me të tjerët dhe me natyrën. Duke pasur
parasysh ndryshimin e klimës, shkatërrimin e
burimeve ndërkombëtarisht, ndotjen e mjedisit
tonë dhe padrejtësinë njerëzore, brezat e rinj që janë pjesë e këtij libri ofrojnë një zë
të fuqishëm, krijues që sjell shpresë për një të ardhme më të mirë. Kjo është një
përkujtim se guximi, mirësia, inovacioni dhe përgjegjësia janë themelet e
qytetërimit tonë. Është gjithashtu porosia qendrore e Konferencës Rio + 20 e mbajtur në vitin 2012 në të cilën unë shërbeva si Sekretar i Përgjithshëm të Kongresit
Botëror të UNEP për Drejtësi, Qeverisje dhe Qëndrueshmëri të Mjedisit.
Si gjykatës në njërën nga gjykatat më të larta të Brazilit, themelues dhe kryetar i
Institutit të “Planeti gjelbër”, kryetar i Komisionit Botëror të IUCN për të drejtën e
mjedisit dhe anëtar i përhershëm i Këshillit të Mjedisit Brazilian (CONAMA), unë
e shikoj të ardhmen me shqetësim por në të njëjtën kohë edhe me optimizëm. Ky
libër do t'ju japë një vështrim të gëzueshëm, të ngrohtë dhe të këndshëm në të njëjtat
tema. Duke i ndihmuar të tjerët të dëgjojnë zërin e këtij fëmije-autor, ne ofrojmë
këndvështrime të reja për botën. Unë mirëpres ngrohtësisht serialet "Shpikja e
vreshtës së madhe të gjelbër" dhe "Zërat e gjeneratave të ardhshme" ndërsa vazhdojmë rrugëtimin tonë drejt qëndrueshmërisë.
Zhustis Antonio Benjamin
Gjyqtar në Gjykatën e Lartë Federale të Brazilit dhe kryetar i Komisionit Botëror të
IUCN-së për të Drejtën e Mjedisit
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Në një shtëpi pranë liqenit, në qytetin më të gjelbëruar,
jetonin një djalosh dhe vëllai i tij i vogël.
Pa e ditur askush, ky djalë ishte shpikësi Gjeni, dhe vëllai i tij
i lumtur e ndihmonte atë për shpikjet e tij. Së bashku ata
patën shumë përjetime.
luleshtrydhet që i mbolli vetë.
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Djali shpikës erdhi tek ai. "Kjo do t'ju ndihmojë", tha ai
dhe la tek guralecët diçka të ndritshme dhe jeshile.
Vëllai më i vogël shikoi poshtë dhe dhurata filloi të hapej
vetë.

Ishte një dragua i vogël - i cili i pa ata me sy të purpurt
miqësorë dhe me putra të vogla gjethesh.
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"Përshëndetje", i tha vëllai më i vogël. "A do të të tregoj
luleshtrydhet që i kam mbjellë? Ja, i mbolla sot".
Dragoi i vogël jeshil u mbërthye tek luleshtrydhet dhe nxorri
fyrmën e tij mbi to. Në këtë moment, gjethet filluan të çelin,
dhe në të njëjtën kohë luleshtrydhet e kuqe u rritën më
shumë
"Uau!" brohoriti vëllai i vogël.
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Djali shpikës qeshi dhe shpjegoi që ai sa vjen dhe më shumë
po interesohej për botanikën.
zakapëse Venus (Dionaea muscipula) dhe kungulli, duke
shtuar disa veçori të veçanta.

Papritur, arriti roboti merimangë dhe ndezi alarmin.
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Djemtë vrapuan në stacionin
e internetit me lajme.
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Kishte një emision për problemin e qytetit me mbeturinat.
Kishte një katastrofë të madhe në deponinë e qytetit - mal i
madh i mbeturinave u copëtua dhe e bllokoi fabrikën e
riciklimit.
Mbledhësit e mbeturinave komunale nuk pranuan të
boshatisnin koshat e plehrave para shtëpive të tyre sepse nuk
kishte më vend në deponi.
Përpara çdo shtëpie, grumbuj plehërash filluan
të grumbullohen dhe filluan të bllokojnë rrugët.
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Roboti merimangë, përndryshe kafsha e preferuar e vëllait
të vogël dhe shumë i mirë për të kapur gjërat, vrapoi për të
ndihmuar në rregullimin e rrëmujës.

Dragoi i vogël jeshil qëndroi me
tufën e madhe të luleshtrydheve
(ata ndoshta u bënë edhe miq).
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Dy djemtë e vegjël po studionin në shkollën "Dimë gjithçka",
e cila nuk ishte larg shtëpisë së tyre buzë liqenit.

Ditën e parë pas përfundimit të pushimeve, djemtë patën
mësim në:
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Shkencë

Matematikë

Kriket

Gjeografi
Anglisht

Art

Hedhje shtize

Mirëmbajtja e
statujave gargojl
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askush nuk kishte zgjidhje.

Atëherë u dëgjua një zë nga fundi i klasës që thoshte: „Po
sigur të shpikim diçka që do të hante të gjitha mbeturinat?
Atëherë ne nuk do të duhet as të mbledhim para dhe nuk do
të ketë më ndotje.“
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Kështu tha vajza e re, e cila sapo kishte filluar të mësojë në
këtë klasë. Ajo ishte e shurdhër, kështu që bashkë me të në
shkollë vinte edhe një interpretues i gjuhës së shenjave.

Askush nuk dinte se çfarë të përgjigjej, kështu që të gjithë
qeshën duke menduar se ajo tregoi një barcaletë interesante.
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Vajza e re vuri re të gjithë duke qeshur dhe heshti. Ajo e
ndjeu se nuk ishte aspak e mirëpritur.

Në pushimin e shkurtër, askush nuk po luante me të. Askush
nuk e dinte nëse do të donin lojërat e tyre. Dhe pas orëve të
mësimit ajo nuk kishte shoqe.
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Fëmija shpikës nuk gjendej askund. Ndoshta ishte duke
punuar për diçka të re. Kështu që vëllai i vogël (i cili ishte
gjithmonë i gëzuar dhe miqësor) ftoi vajzën e re që të kthehej
në shtëpi me të.

Ajo buzëqeshi dhe i tregoi "Po, natyrisht!"
Dhe kështu ata luajtën së bashku, edhe pse vëllai më i vogël
dinte vetëm disa fjalë në gjuhën e shenjave.
Ata hipën në kanoe dhe eksploruan liqenin në diellin e pranverës. Vëllai më i vogël u përpoq të shpjegonte, duke përdorur shenja me dorë dhe duke bërë shenja lumturie në
fytyrën, se vëllai i tij më i madh ishte djali - shpikës që kishte
një laborator sekret nën ishullin në mes të liqenit.
Vëllai nuk ishte i sigurt nëse vajza i kuptonte ato që thoshte.
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Teksa kanoja shëtitej
përgjatë liqenit, vajza me
ngazëllim tregoi diçka.

Në anën tjetër të liqenit, në
mes të pyllit, rrezet e diellit
pasqyroheshin nga një kube e
madhe qelqi.
Ata parkuan kanonë e tyre
dhe vendosën të shohin se
çfarë ishte ajo.
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Ata kaluan nëpër pemë dhe erdhën në një kodrinë të vogël.
Kur panë se çfarë ishte ajo që pasqyronte rrezet e diellit,
ata u çuditën!
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Fëmijët erdhën në një vend ku kishte më shumë kopshte të
qelqta. Ato ishin fshehur plotësisht nga pylli dhe vetëm çatitë
e kopshteve mund të shiheshin nëpër pemë. Dragoi i gjelbër
vendin.
Në njërën nga çatitë e kopshtit të qelqtë ata gjetën një hyrje,
por ajo ishte e mbyllur. Vëllai më i vogël i zhgënjyer shikonte
përreth. Për fat të mirë, vajza e dinte mirë matematikën dhe
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Boshti u hap dhe ata zbritën poshtë,
duke parë përreth.
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Kopshti i qelqtë ishte i jashtëzakonshëm.
Kishte shumë pajisje botanike dhe shpikje
në lidhje me kultivimin e bimëve
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Kishte kaktusë tek të cilët rriteshin lëpirëse akulli të
destinuara për ata që udhëtonin nëpër shkretëtirë...

Si dhe shkurre me barëra të buta
jeshile ku rriteshe marshmalou.

KAKTUS I SHKRETËTIRËS
QË RRIT LËPIRËSE AKULLI

SHKURRE KU RRITEN
ËMBËLSIRA MARSHMALOU

(Cactaceaa frigidadulci)

(Origanum mollisdulce)

1. Gjethet e kaktusit që arrijnë super ftohje
2. Lëpirëse akulli në tre shije
3. Rrënjë e gjatë për të sjellë ujë në tokën
e shkretëtirës
4. Hibrid kaktusi dhe kallam sheqeri

1. Rrisin ëmbëlsirat organike marshmalou
për çokollatë të nxehtë
2. E bërë me shkurre të modifikuara të rigonit
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Kishte edhe pemë mangrove rrënjët e të cilave shtrihen
thellë në ujë, në të cilat kishte paralajmërues të stuhive
duke parandaluar dëmtimet e stuhisë.

PEMËT MANGROVE PARALAJMËROJNË STUHITË
(Tempestproteget Rhisophora)

1.
2.
3.
4.

Paralajmëruaes me erë që tregojnë drejt qiellit dhe rrënjët e gjata për të ndejerë stuhi të mëdha.
Lule të kuqe, të verdha ose jeshile që ndryshojnë ngjyrën për të paralajmëruar uraganet.
Farërat që klonojnë pemët dhe që kanë rrënjë ekstra të forta.
Hibrid i mangrove të kuqe dhe palmës.
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Kishte edhe zvarritëse në formën e shkallëve
vertikale ku rriteshin kikirikë, të destinuara
për atë që ngjiteshin...

...dhe pemë të vogla me mollë ku rriteshin
kamera spiune të vogla me ngjyra të ndryshme
të kuqërremta.

SHKALLË KU RRITESHIN
KIKIRIKË

PEMA E MOLLËS PËR
MBIKQYRJE ME VIDEO

(Bertholletia scalanucis)

(Malus securitas)

1. Rritet deri në 55 metra
2. Kikirikë të shijshëm me lëvore
e cila haqet lehtë
3. Rrënjë stabilizuese
4. Kibrid i një bime kikiriku dhe një
vreshta e quajtur shikuima

1. Kamerat e video vëzhgimit si mollë të rreme
2. Rrënjë të forta dhe të qëndrueshme për
të mbajtur pemën në ishull
3. Trungu i rëndë që është rezistent ndaj
energjisë elektrike për të mbajtur telat e fshehur
4. Është prodhuar duke modifikuar pemën e mollës "gala"
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Kishte edhe fierëra që vareshin nga largpërçuesit që
thithnin ndotjen e ajrit përgjatë rrugëve... si dhe kërpudha që dukej se ushqeheshin me naftë dhe benzinë,
duke pastruar tokën e ndotur.

KËRPUDHA QË
USHQEHESHIN ME BENZINË

EPIFITE QË THITHIN
DIOKSID

(Pleurotus solvasordibus)

(Platycerium emissionepurus)

1. Lloje që arrijnë të grumbullojnë një sasi
të madhe ndotësish
2. Mikro-rimediatorë për tu rritur në tokë
ose në ujë
3. Perlat që përqendrojnë ndotjen në
guacka delfiniorite

1. Fier me gjethe të gjera që shumohen shpejt,
thithin dioksid karboni dhe që rriteshin në tela
2. I krijuar nga modifikimi i fierit që quhet
platycerium
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Në disa bimë gjithashtu rriten
kunguj në një larmi ngjyrash.
Kur njëri prej tyre ra nga vreshta
dhe u bë një dragua blu, fëmijët
papritmas e kuptuan se nga
vinte dragoi i tyre i gjelbër!

BIMË NGA TË CILAT RRITEN DRAGONJ SI KAFSHË SHTËPIAKE
(Dionaea dracus)

1.
2.
3.
4.

Frymë e ëmbël që i bën bimët e tjera të rriten super shpejt
Trup jashtëzakonisht i lehtë fluturues, tru i vogël i zgjuar dhe karakter i gëzuar
Veshje e qëndrueshme si mbrojtje nga rënia dhe rrokullisjet (por e ndjeshme ndaj viruseve)
Një hibrid nga venus flytrap dhe kungulli
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Kishte vreshta edhe më të gjelbërta me shumë manaferra të
arta dhe gjethe mbi to që rriteshin nga grumbuj mbeturinash. Manaferrat plasnin si kokoshka dhe kështu mbillën
fara për të rritur vreshta të reja.

"Pra për këtë mendonte vëllai im i vogël kur tha se ishte i
interesuar për botanikë," tha vëllai me të qeshur. Pastaj
dëgjuan hapa.

VRESHTA E MADHE E GJELBËR
(Hedera viridimundus)

1.
2.
3.
4.

Ajo rritet praktikisht kudo dhe ka miliona rrënjë të vockla që i dekompozojnë plehrat
Një bimë që ka kapacitet hiperakumulues dhe thith materiet ndotëse
Manaferrat që plasin si kokoshka duke mbjellë kështu farëra për të rritur vreshta të reja
Hibrid i urthit anglez, zvarranikut dhe panxharit
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Këtu ishte djali-shpikës I cili ishte i
shqetësuar.
"Nuk është e sigurt këtu," tha ai. "Disa
nga këto bimë janë akoma duke u eksperimentuar dhe të gjalla. Le të kthehemi në shtëpi”
Ndërsa dolën nga kopshti i qelqtë,
dragoi teshtin mbi vreshtën, që rritej
përgjatë plehrave.
Vetëm vajza pa se çfarë ndodhi në të
vërtetë më pas.

Ajo pa që hardhia ishte duke lëvizur
dhe u përpoq t'u dërgonte një paralajmërim miqve të saj të rinj.

Por vëllezërit nuk e kuptuan këtë
mesazh. Ata e mbyllën kopshtin e
qelqtë dhe shkuan në shtëpi me një
kanoe përtej liqenit për të pirë çaj.
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4
Ndërsa pinin çaj, alarmi u ndez përsëri dhe u shfaq ekrani i
internetit me lajme të reja .

Për disa arsye, të gjitha autostradat jashtë shtëpisë së tyre ishin
bllokuar! Në të njëjtën kohë, fabrikat dhe grumbujt e mbeturinave po zhdukeshin!
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Me nxitim, ata u drejtuan për në makinën
hibride që i përkiste familjes dhe fëmija -
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Nga lart ata mund të shihnin diçka që dukej si një
grumbull i madh mbeturinash që ishte zvogëluar
falë vreshtës së madhe të gjelëbr.
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Vreshta vazhdoi të rritej! Ajo ishte përhapur në të gjithë vendin, duke ngrënë gjatë
rrugës fabrikat të cilat krijojnë ndotje, koshat e mbeturinave, autostradat dhe madje
edhe termocentralet bërthamore.
"Vreshta vjen nga projekti im botanik,"
tha shpikësi. "Nuk e kisha përfunduar!
Si ndodhi kjo?"
Vajza tregoi për një dragua të vogël të
gjelbër që teshtiu përsëri, këtë herë mbi
një farë mollë që ishte në sediljen e pasme.
Fara u rrit menjëherë në një
pemë të vogël molle.

"Oh, jo!", tha djali shpikës. "Kjo vreshtë duhej të ndihmonte në pastrimin e mjedisit dhe
zgjidhjen e problemit të mbeturinave - jo për të ngrënë civilizimin! Por tani ajo rritet në
një barishte të madhe dhe përtej çdo kontrolli, duke ngrënë gjithçka që gjen në rrugë! Ne
duhet ta ndalojmë atë dhe ta shpëtojmë qytetin!"
Ata u përpoqën ta thërrasin vreshtën e gjelbër të madhe, por për shkak se ajo nuk kishte
veshë, ajo nuk mund t'i dëgjonte ata, por vazhdoi të rritet.
Ndërsa qielli u errësua, vajza (e cila e dinte se çfarë do të thotë të mos mund të dëgjosh)
i erdhi një ide e shkëlqyeshme.
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E ndezi fenerin e parmë të makinës drejt vreshtës.
errësirë dhe menjëherë nxitoi drejt dritës.

Por, sapo makina shkoi pak më larg,
drita nuk ishte aq e fortë.
Hardhia u kthye sërish në errësirë e
vetmuar.
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"Ka vetëm një zgjidhje",
mendoi-djali-shpikës. Ai fluturoi me shpejtësi me makinë
në ishullin në mes të liqenit
dhe zbarkoi pranë hyrjes.
Djali shpikësi doli nga makina
dhe vrapoi në laboratorin e tij
nëntokësor, nën liqen.

Pas pak ai u kthye, duke mbajtur një nga shpikjet e tij
më të mëdha - një qelizë karburanti.
Qeliza ishte e mbushur me energji të mbledhur nga
gazi i mjegullnajës nga hapësira, duke përdorur satelitin. Ajo rrezatonte dritë të ngrohtë vjollcë në të gjitha
drejtimet!
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ajo qelizë e mahnitshme e karburantit kishte të njëjtën
ngjyrë vjollcë si ajo që është karakteristike për shkollën e tyre
"Ne dimë gjithçka"!

Ata e lidhën me kujdes topin me litarë të varur për makinën

shkëlqente poshtë.
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Drita nga gazi vjollcë nga mjegullnaja e hapësirës
ishte shumë e ngrohtë dhe e fortë, dhe e tërhoqi
vëmendjen e vreshtës, e cila u largua nga të gjitha
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Shumë shpejt ata dolën përsëri nga qyteti dhe arritën
në liqen.
Topi ndriçues zbarkoi në një fushë afër liqenit. Litarët
e varura i vendosën në pemën –ndriçuese, të cilën
shpikësi e kultivoi nga fara me ndihmën e një dragoi.

Vreshta e gjelbër e madhe rrethoi
topin me shkëlqim dhe filloi të rrotullohet. U krijua një pyll i ri.

PEMA –NDRIÇUESE
(Ceiba illuminatus)

1.
2.
3.
4.

Ajo ka një mbajtës llambe që mund ta mbajë topin me gazin e mjegullnajës
Trung të fortë, rezistent ndaj zjarrit me rrënjë të qëndrueshme
Lule që shkëlqejnë natën për të tërhequr lakuriqët mbrojtës
Hibrid i palmës dhe pelinit
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Djali - shpikësi, vëllai i tij i vogël dhe mikesha e tyre e re e shpëtuan qytetin! Ata
ishin heronj!
Kur u kthyen në shkollë të nesërmen, të gjithë miqtë e tyre ishin shumë të lumtur.

Të gjithë në shkollë vendosën të ripërdorin gjërat
që kanë përdorur tashmë
dhe t'i riciklojnë mbeturinat më me kujdes.
Me këtë, problemi i mbeturinave nuk do të jetë
kurrë kaq i madh.
Koshat e plehrave nuk ishin më atje. Vreshta
e gjelbër e madhe, e cila i shqetësoi të gjithë,
ishte zhdukur.
Fabrikat e vjetra të cilat ndotni ajrin
nuk u rindërtuan kurrë - u instaluan
termocentralet e reja diellore, në
zona të zgjedhura me kujdes që nuk
e mbulonin gjelbërimin.
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Zbulimet botanike të djalit- shpikës u ndanë me kopshtet
botanike të Britanisë së Madhe dhe laboratorët biologjikë në
të gjithë botën.
Për ta falënderuar për ndihmën, djali-shpikës i dhuroi
vajzës bimën e saj-dragua, me ngjyrë vjollcë!

Kur e panë që vajza e re kishte shpirt të mirë dhe se kishte ide
të mira, të gjithë në klasën e vëllait më të vogël dëshiruan të
mësojnë menjëherë gjuhën e shenjave. Kjo do t'i ndihmojë
ata ta kuptojnë më mirë miken e tyre të re dhe të sigurojnë që
të gjithë fëmijët në klasë të përfshihen, të pranohen dhe të
mirëpriten.

Fund (tani për tani)
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Xhona Dejvid, 11 vjeç, jeton në Kembrixh, në Britaninë e Madhe dhe
mëson në shkollën Kings College School. Ai është qytetar i Britanisë së
Madhe, Kanadasë, Zvicrës dhe Gjermanisë dhe autor i disa librave për djalin
- shpikës dhe vëllain e tij të vogël.
Ai ka qenë fëmijë - delegat në Konferencën e OKB-së për Zhvillimin e Qëndrueshëm në vitin 2012. Ka marrë medalje në debatet shkollore ndërkombëtare dhe në gara për ese për jetë të qëndrueshme. Xhona gjithashtu
menaxhon një uebfaqe eko-shkencore dhe teknologjike për fëmijë dhe është
ambasador për të drejtat klimatike, duke premtuar se do të mbjellë mbi
1.000 pemë në të gjithë botën.
dhe botanikën), si dhe shahun, leximin, notin, kanoen, aikidon dhe luan në
ka mësuar se si t'i bëjë ato.
I falënderon prindërit e tij, udhëheqësin e klasës dhe mësuesit e tij të
shkëlqyeshëm në King's School, dhe veçanërisht e falënderon vëllain e tij të
vogël Niko, për frymëzimin dhe mbështetjen, dhe gjithashtu Kerol Adlam
për vizatimet e saj të jashtëzakonshme.

Kerol Adlam është një artiste me seli në Britaninë e Madhe që vizaton dhe
shkruan stripe dhe libra për fëmijë. Ajo gjithashtu bën edhe art reportazhi
për muzetë dhe organizatat që merren me trashëgimi kulturore. Është
Bashkuara/Çmimin e Artë për ilustrime të librave për fëmjë që e ndan
Këshilli Botëror për Ardhmërinë. Ajo ka pasur ekspozita në Bolonjë, Kembrixh, Londër dhe në Notinghem. Informacione shtesë mund të gjenden në
www.caroladlam.co.uk.
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Mirënjohje dhe frymëzime
Komisioni Ndërkombëtar "Zërat e gjeneratave të ardhshme"
Mirënjohjen time të përzemërt për Komisionin Ndërkombëtar të krijuar në vitin 2014 nga Shkëlqesia e tij,
Gjykatësi C. G. Veramantre, laureati i të UNESCO-s për investigim të arsimit të qetë që e mbështet, drejton dhe e
profilizon këtë seri të re të librave për fëmijë, si dhe Aleksandra Vandel (VFC), Dr Mari-Kler Kordonier Seger
(CISDL), dr. Kristian Allen (Zelanda e Re), Irina Bokova (UNESCO), z. Karl Hansen (Trust për jetësëtë
qëndrueshme), Ema Hopkin (Britanie e Madhe), Dr Jing-Shih Hsie (EKPF), dr. Maria Lejhner-Rejnal (Uruguaj),
Melinda Manuel (PNG), Julia Marton-Lefere (IUCN), dr Xhejms Mudi (Australi), Ana Oposa (Filipine), profesor
Kirsten Sandberg (krytear i KB CRC), Patrisha Çavez (KB DSD), dr. Marcel Sabo (Hungari), dr. Kristina Vojt
(Norvegji), Gabriel Sakonagi-Bejkon (Fondacioni Mur, Marsela Orvanjanos de Rovzar (UNICEF Mekskikë) etj.
Këshilli Botëror për Ardhmërinë është i përbërë nga 50 personalitete të njohura ndërkombëtarisht nga e gjithë
bota. Së bashku, ata punojnë për t'i lënë fëmijëve dhe nipërve tanë në një planet të shëndetshëm dhe të drejtë
(www.worldfuturecouncil.org).
Organizata Arsimore, Shkencore dhe Kulturore e Kombeve të Bashkuara (UNESCO), e cila festoi 70 vjetorin
e saj në vitin 2015, kërkon të ndërtojë lidhje midis popujve që mundësojnë solidaritetin moral dhe intelektual të
njerëzimit përmes mobilizimit të qëllimeve të edukimit, ndërtimin e mirëkuptimit ndërkulturor, bashkëpunimin
shkencor dhe mbrojtjen e lirisë së shprehjes (en.unesco.org).
Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (CRC) është një organ prej 18 ekspertësh të pavarur
që monitorojnë zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve dhe tre Protokollet e saj përzgjedhëse, nga ana e
nënshkruesve të saj. (www.ohchr.org).
Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) siguron udhëheqje dhe inkurajon partneritete në
kujdesin mjedisor duke frymëzuar, informuar dhe inkurajuar popujt dhe njerëzit të përmirësojnë cilësinë e jetës
së tyre pa kompromentuar cilësinë e jetës së brezave të ardhshëm. (www.unep.org).
Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN) ka një vizion të një bote të drejtë që vlerëson dhe ruan
natyrën, duke punuar për të ruajtur integritetin dhe diversitetin e natyrës dhe të sigurojë që çdo përdorim i burimeve natyrore të jetë i duhuri dhe ekologjikisht i qëndrueshëm (www.iucn .org).
Qendra për të Drejtën Ndërkombëtare për Zhvillim të Qëndrueshëm (CISDL) mbështet kuptimin, zhvillimin
dhe zbatimin e së drejtës për zhvillim të qëndrueshëm duke kryer hulumtime të bursave dhe dialogut dhe duke
lehtësuar edukimin juridik përmes mësimdhënies dhe ngritjes së kapaciteteve (www.cisdl.org).
Trust për Jetën e Qëndrueshme dhe Qendra e saj e Pyjeve të shiut ekziston për të siguruar kuptim të mëtejshëm
të jetesës së qëndrueshme në Mbretërinë e Bashkuar dhe ndërkombëtarisht përmes arsimit me cilësi të lartë
(www.livingrainforest.org).
Fondacioni për Mbrojtjen e Cilësisë së Mjedisit (EKPF) është themeluar në vitin 1984 dhe
është një organizatë udhëheqëse joqeveritare në Tajvan. Zbatimi i edukimit ekologjik, mbjelljes
së pemëve dhe pjesëmarrjes ndërkombëtare duke koordinuar burimet ndërkombëtarisht inkurajon zhvillimin
ekologjik dhe të qëndrueshëm në kohën tonë.
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Informacion shtesë për serinë „Zërat e gjeneratave të ardhshme“
Si pjesë e festimit të 25-vjetorit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, seria e librave
për fëmijë "Zërat e gjeneratave të ardhshme", e udhëhequr nga Kombet e Bashkuara dhe një konsorcium i bamirësive arsimore, përfshirë Këshillin Botëror për Ardhmërinë (VFC), Qendra për të Drejtën Ndërkombëtare për
Zhvillim të Qëndrueshëm (CISDL), Fondacioni për Mbrojtjen e Cilësisë së Mjedisit (EKPF), Fondacioni
Ekologjik dhe Trust për Jetën e Qëndrueshme (TLS), ndër të tjera, si dhe komisionerë të gjeneratave të ardhshme
në disa vende, udhëheqësit ndërkombëtarë nga Departamenti i KB për Zhvillim të Qëndrueshëm, Komiteti i
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, Organizata Arsimore, Shkencore dhe Kulturore e Kombeve të
Bashkuara (UNESCO), Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN) dhe organizata të tjera
ndërkombëtare prezantuan serinë e re të librat për fëmijë: "Zërat e gjeneratave të ardhshme".
Çdo vit ne zgjedhim histori nga një grup i veçantë i autorëve të fëmijëve, të frymëzuar nga rezultatet e Samitit të
Planetit Tokë, Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim të Qëndrueshëm Rio + 20 (INCSD), Qëllimet
e Zhvillimit të Qëndrueshëm Botëror dhe Konventa për të Drejtat e Fëmijëve (CRC). Autorët tanë të rinj, të
moshave 8 deri në 12 vjeç, janë të shqetësuar për drejtësinë e ardhshme, varfërinë, mjedisin global, arsimin dhe
krijimin e një të ardhme të drejtë dhe më të gjelbër, në kontekstin e interesave dhe jetës së fëmijëve.
Qëllimi ynë është t'i botojmë librat ndërkombëtarisht, në dhjetë gjuhë, duke ngritur kështu zërin e brezave të
ardhshëm dhe duke i bërë të mundur që ata të përhapin mesazhin e tyre për një mëngjes të drejtë dhe të
të mbështetur këtë partneritet frymëzues në www.vofg.org
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Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve.
Të gjithë fëmijët janë bartës të të drejtave të rëndësishme të njeriut. Njëzet e
pesë vjet më parë, në 1989, më shumë se njëqind vende nënshkruan Konventën e KB-së për të Drejtat e Fëmijëve. Në këtë marrëveshje më të rëndësishëm për të drejtat e njeriut në histori, ata janë zotuar të mbrojnë dhe
promovojnë të drejtat e barabarta të të gjithë fëmijëve, të cilët janë të ndërlidhura dhe po aq të rëndësishme.
Konventa ka gjithsej 54 nene, në të cilat shtetet bëjnë premtime solemne për
të mbrojtur nevojat dhe ëndrrat e fëmijëve. Ata e njohin rolin e fëmijëve në
ushtrimin e të drejtave të tyre, nevojën që ata të dëgjohen dhe të përfshihen
në vendime. Në veçanti, nenet 24 dhe 27 mbrojnë të drejtat e fëmijëve për ujë
të pijshëm të sigurt, ushqim të mirë, një mjedis të pastër dhe të sigurt, shëndetin dhe cilësinë e jetës. Dhe neni 29 njeh të drejtën e fëmijëve për arsimim
që zhvillojnë personalitetin, talentin dhe potencialin e tyre, duke respektuar
të drejtat e njeriut dhe të mjedisit.
Dr. Aleksandra Uanderl,
Këshilli Botëror për të Ardhmen
Objektivat e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm
Në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm të
vitit 2012, Rio + 20, qeveritë dhe njerëzit u mblodhën për të gjetur mënyra
për të bërë një botë më të sigurt, më të drejtë dhe më të gjelbër për të gjithë.
Të gjithë ranë dakord të ndërmarrin aktivitete të reja për t'i dhënë fund
varfërisë, për të parandaluar problemet mjedisore dhe për të ndërtuar ura
për një të ardhme më të drejtë. Në gjithsej 283 pika të Deklaratës "E ardhmja
që duam", shtetet janë zotuar të mbrojnë të drejtat e njeriut, të përdorin
jnë kafshët, bimët dhe biodiversitetin dhe të kujdesen për oqeanet, malet,
kënetat dhe vendet e tjera të veçanta.
Në Kombet e Bashkuara, shtetet janë të angazhuara për 17 objektiva të reja
të zhvillimit të qëndrueshëm që vlejnë për të gjithë botën, me synime specikanë formuar mbi një mijë partneritete dhe mobilizuan miliarda në të holla
për të realizuar premtimet. E ardhmja që duam ekziston në zemrat dhe
mendjet e brezit tonë, dhe në duart e të gjithëve.
Vujelva Kuuja,
Qendra për të Drejtën Ndërkombëtare për Zhvillim të Qëndrueshëm
(CISDL),
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MOS INJORO
Për ndryshime më të vogla klimatike
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Ky libër është përpiluar në kuadër të fushatës me interes publik për mjedis më të mire jetësor
www.iks.edu.mk

www.reagiraj.mk

transparencë
Bashkuar, me mbështetjen e Ambasadës së Britanisë, Shkup. Mendimet dhe qëndrimet në këtë përmbajtje nuk i reﬂektojnë
çdo herë mendimet dhe qëndrimet e Qeverisë Britanike.

"Me një kuriozitet të jashtëzakonshëm, një mendim të madh magjik, një magjepsje
të qartë për biodiversitetin dhe një pamje të freskët dhe shpresëdhënëse të botës, ky
autor-fëmijë dhe tregimet e tij vazhdojnë të na frymëzojnë të gjithëve. Unë e
rekomandoj me gjithë zemër këtë libër dhe tërë serinë. "
Dr Bruilo Fereira de Souza Dias
Sekretari Ekzekutiv i Konventës për Diversitetin Biologjik (CBD)
mja e arsimit të qëndrueshëm. Libri i tij i ri na ndihmon të gjithëve të mendojmë
përsëri për marrëdhëniet tona me natyrën - urime! "
Karl Hanesen
Drejtor i Trustit për Jetesë të Qëndrueshme dhe Pyjet e shirave, Britaia e Madhe
"Kjo histori krijuese na angazhon të gjithëve të mendojmë për shkencën dhe magjinë
e pyjeve dhe peizazheve, dhe sa e rëndësishme është të zbatojmë me kujdes njohuritë
e reja. Është një përrallë e shkëlqyer që përhap vetëdijen dhe shpresën, dhe njëkohësisht është një libër interesant për fëmijët! "
Dr. Peter Holmgren
Drejtori i Përgjithshëm i Qendrës për Kërkime Ndërkombëtare të Pyjeve (CIFOR)

UNESKO Zërat e gjeneratave të ardhshme
Seria 2 e librave për fëmijë
Shpikja e vreshtës së madhe të gjelbër
Nën kujdesin e

UNESCO-s
Organizata Arsimore,
Shkencore dhe Kulturore e
Kombeve të Bashkuara (UNESCO)

56

