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INTEPA: uute koolituskavade edastamine ja kohandamine pärandi
interpreteerimise alase kvalifikatsiooni jaoks
INTEPA on poolteist aastat kestev Leonardo da Vinci uuendussiirde projekt, mida
viiakse ellu Elukestva Õppe Programmi toetusel. Projekti raames kohandatakse
eelneva projekti IN-NATURE: “Nature and rural realm interpreter: An innovative
training” (LOODUSES: “Looduse ja maapiirkonna tõlgendaja: uutmoodi
koolitamine”) tulemusi, et neid kasutada uutel sihtrühmadel uutes riikides. Projekti
partneriteks on organisatsioonid Hispaaniast, Eestist, Bulgaariast, Türgist, Lätist ja
Rumeeniast.
Üheks esimeseks sammuks oli igas projekti partnerriigis läbi viia pärandi tõlgendamise
alase koolitusvajaduse uuring. Uuringu läbiviimiseks koostati ühine küsimustik, mida
igal riigil oli soovi korral võimalik vastavalt oma vajadustele veidi kohandada. Iga
partnerorganisatsiooni ülesandeks oli koguda vähemalt 30 vastust küsimustikule.
Sihtrühmaks
olid
muuseumide,
looduskeskuste,
erialaste
riigiasutuste,
mittetulundusühingute ja ettevõtete esindajad.
Oluliseks tegevuseks, vahetamaks parima praktika kogemusi pärandi tõlgendamise
vallas eri riikides, on infoartiklite koostamine, analoogiliselt käesolevale. Kokku
üllitatakse partnerite poolt 7 artiklit, mida illustreerib fotomaterjal, võimaldamaks
kirjeldatud tegevusi paremini ette kujutada.
Projekti raames koostatakse ka ühine koduleht ning igas riigis ka blogi. Töö kodulehe
väljatöötamise alal käib ning koduleht tehakse külastajatele avalikuks kevadsuvel.
Täiendavat teavet teavet selle kohta ning kodulehe aadressi saab järgmistest
infoartilitest ning samuti ka projekti tutvustavatest voldikutest, mis on samuti praegu
koostamisel.
II rahvusvaheline partnerite kohtumine leiab aset 4.-5. mail 2011 Bulgaarias. Koosolek
annab võimaluse partneritele tutvustada ja võrrelda uuringu tulemusi ning kavandada
järgnevaid projekti tegevusi. Nendeks tegevusteks on igas riigis pilootkursuse
läbiviimine ning samuti temaatilise käsiraamatu ning pärandi alaste mappide
väljatöötamine.
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Giidiga ringkäik Siksalis ja lähiümbruskonnas (Vastseliina vald, Võrumaa, Eesti)
Tutvumaks giidi vahendusel Siksali ja selle lähiümbrusega, on vajalik eelbroneering.
Suvehooajal (juuni-september) on huvilistel võimalik tutvuda välistendidele paigutatud
põhilise infoga endise kooli ajaloo kohta.

Külastajad tutvumas Siksali infostendidega

Infostendid annavad ülevaate Siksalist – 1910. aastast pärinevast ajaloolisest
koolihoonest, kus töötas kool erinevatel ajastutel – Tsaari Venemaa ajal, Eesti
Vabariigi ajal, Nõukogude Eesti ajal. Kool suleti 1975. aastal. Koolimaja on
renoveeritud ning esimesel korrusel asuvad kaks klassiruumi säilitatud esialgses
suuruses. Suuremat neist saab kasutada koolituste ja seminaride läbiviimiseks ka
praegu.
Ruumis on üleval fotonäitus maja renoveerimise käigust. Samuti on
presenteeritud koolist päästetud seemed – laud, pinged, raamatud, töövihikud jms.

Koolitusel osalejad seminariruumis (endises klassiruumis)

Proyecto Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación
en el campo de la Interpretación del Patrimonio

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea

Siksalis on ka väliõppeklass, kus korraldatakse erinevaid koolituskursusi. Näidetena
võib tuua nii laste kui täiskasvanute õuesõppe alased koolitused, samuti erinevad
renoveerimise ja vanamaterjali kasutamisega seonduvad kursused.

Koolitus väliõppeklassis
Tutvustava ringkäigu raames näidatakse külastajatele erinevaid võimalusi, kuidas on
Siksalis ära kasutatud vanu palke ja muud puitmaterjali. Puit on piirkonna üks
tüüpilisemaid ehitusmaterjale ning samas ka loodusressursse.

Vanadest palkidest laste mänguväljak

Laastukatusega pinukoda

Külastajatele tutvustatakse ja näidatakse erinevaid puid, räägitakse metsa ja puudega
seotud legend ja uskumusi. Selgitatakse igaüheõiguse kontseptsiooni. Siksali
lähiümbruskonnas on võimalik korjata nii marju kui seeni.
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Peale Siksaliga tutvumist soovitatakse külastada Vastseliina piiskopilinnuse varemeid
(ca 15 km kaugusel). Vastseliina piiskopilinnuse varemed asuvad Vana-Vastseliina
külas umbes 5 km kaugusel Vastseliina alevist Vastseliina vallas Võru maakonnas.
Strateegiliselt tähtsas kohas Piusa jõe kõrgel kaldal kohas, kus Meeksi oja Piusasse
suubub, seega piiratuna kolmest küljest veetõkkega. Lõunast kaitses teda kaitsekraav.
Teadaolevatel andmetel alustati Vastseliina linnuse ehitamist Tartu piiskopkonda
piirikindlusena Maarja kuulutamise päeval 25. märtsil 1342.
Infopunkt – muuseum asub ajaloolises mitmesaja aasta vanuses maakividest hoones,
mis algselt oli kasutuses kõrtsi sepikojana. Korraldatakse erinevaid ekskursioone
(ettetellimisel).

Vana Aja Päev linnusevaremetes
Fotod: Kaidi-Mari Liping, erakogu
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