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INTEPA: Трансфер и адаптиране на иновативна методология и
материали за професионална квалификация в областта за
представяне на културното наследство
Проект INTEPA се реализира по секторна програма „Леонардо да Винчи”,
"Трансфер на иновации”, в рамките на програма “Учене през целия живот" и е със
срок на действие една година и половина. Целта е трансфер на резултатите от
предшестващ проект IN-NATURE: "Интерпретатор на природата и селския
свят: Иновативно обучение” да бъдат адаптирани към нови целеви групи в
нови страни. Партньорството се състои от организации между следните държави:
Испания, Естония, България, Турция, Латвия и Румъния.
Проучване на нуждите от интерпретация на културното наследство беше
една от първите стъпки. То се проведе по места и се основаваше въпросник,
адаптиран към специфичните нужди на всяка държава. В секи от партньорите
беше отговорен за получаване на обратна информация от най–малко 30
анкетирани лица от заинтересовани и релевантни групи. Те включваха
представители на музеи, природни паркове, държавни и регионални институции,
неправителствени организации, фирми и т.н.
Важна дейност з а обмен на добри практики в областта на интерпретация на
културното наследство е създаването на информационни статии като
настоящата. С цел по–добро представяне на проектните дейности ще бъдат
създадени общо 7 статии от всеки партньор, илюстрирани със снимков материал.
Проектът
партньор.
пролетта.
статии, а
момента.

предвижда създаването на общ сайт, както и блогове на всеки
Сайтът е в процес на изработка и ще бъде достъпен по-късно през
Допълнителна информация ще бъде публикувана в следващите
също така и в информационните брошури, които се подготвят в

II – рата транснационална среща ще се проведе на 04 – 05 май, 2011 г. в Трявна,
България. Срещата ще даде възможност на партньорите да споделят и сравнят
резултатите от изследването и да обсъдят и планират последващите дейности.
Тези дейности включват организиране на пилотни курсове във всяка страна,
създаване на Д идактическо ръководство, създаване на Наръчници с обекти,
представящи интересно културно наследство, както и потенциалните ресурси за
заетост, свързани с тях.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ИСТОРИЯ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЕПОХИ
Маршрут ''Сиксали и околностите” (селски регион/община Vastseliina, област

Võru, Естония)
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За да се осигури представяне на културното наследство от екскурзовод, трябва
предварително да се резервира посещение. Въпреки това, има информационни
бюлетини на открито, които представят основната информация за
индивидуалните посетители през летния сезон (юни – септември).

Посетителите изучават информационните бюлетини в Сиксали

Информационните бюлетини предоставят информация за Сиксали -старо
дървено училище от 1910 г. У чилището е функционирало в различни времена по времето на Ц арска Русия, на Република Естония и на
Съветска
Социалистическа Р епублика Естония. Сградата на училището е ремонтирана,
като са запазени в първоначалния им размер двете големи бивши класни стаи на
приземния етаж. По-голямата от двете стаи и до днес се използва за
организиране на обучения. В нея са представени снимки от процеса на
реновиране. Изложени са и оцелели предмети от старото училище, като книги,
упражнителни тетрадки, училищна маса, пейки и др.

Обучение в стаята за семинари (бивша класна стая)
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Освен това, съществува открита класна стая, където също се организират
различни курсове за обучение. Те включват обучения на открито както за деца,
така и за възрастни и различни специализирани курсове по реновиране и
повторно използване на използвани материали и вещи.

Обучение в откритата класна стая

В рамките на маршрута, посетителите се запознават с различни начини за
използване на стари дървени трупи, както и други продукти от дърво. Това може
да се наблюдава на място в Сиксали. Дървото е един от най-често срещаните и
типични строителни материали и природни ресурси в региона.

Детска площадка от стари дървени трупи

Колиба, покритa с дървени плочи

Също така може да се видят и различни видове дървета, които се отглеждат на
място, на посетителите се разказват легенди и вярвания, свързани с горите и
дърветата. В близкото обкръжение на Сиксали може да се разходите и да си
наберете горски плодове и гъби.
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След като се запознаят със Сиксали, на посетителите се препоръчва да посетят
живописните развалини на замъка Vastseliina (на около 15 км разстояние),
разположен на източната граница на С редновековна Ливония. Замъкът е бил
част от зоната на граничните крепости, построена през 13-ти и 14-ти век от
Ливонската Конфедерация за защита на териториите от руснаците.
Изграждането на епископски замък Vastseliina от митрополията в Тарту (част от
Ливонската Конфедерация) започнало през 1342.
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Има и туристически информационен център - музей на открито, от май до
септември, където могат да се резервират специални маршрути.

Ежегодно събитие “Ден на Старите времена” край руините на Епископския замък Vastseliina

Снимки: Кайди – Мари Липинг, личен архив
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