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INTEPA: JAUNU MĀCĪBU METOŽU PĀRNESE UN ADAPTĀCIJA
KVALIFIKĀCIJAI KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA IZPRATNES JOMĀ
INTEPA projekts tiek ī stenots Leonardo da Vinči programmas ietvaros, kas sācies
2010. gada nogalē un ilgs pusotru gadu. Šī projekta galvenais uzdevums ir adaptēt
iepriekšējā projekta IN-NATURE „Dabas un lauku tulks: Inovatīvas apmācības” mācību
metodes jaunu dalībvalstu vajadzībām, pilnveidot tās tā, lai atbilstu reālām
mērķauditorijas vajadzībām ikvienā valstī. Projekta partnervalstis ir Spānija, Igaunija,
Latvija, Bulgārija, Turcija un Rumānija.
Viens no pirmajiem soļiem, kas tika veikts visās projekta dalībvalstīs, bija mācību
vajadzību identifikācija aptaujājot projekta mērķauditoriju. Aptaujas vajadzībām tika
izstrādāta anketa, kas tika pielāgota arī katras valsts īpatnībām. Katras valsts
uzdevums bija apkopot vismaz 30 respondentu viedokļus. Aptaujas anketu aizpildīšanā
piedalījās muzeju darbinieki, kultūras centru darbinieki, valsts iestāžu, nevalstisku
organizāciju un uzņēmumu darbinieki, kā arī citi.
Viena no nozīmīgām aktivitātēm labākās prakses apkopošanā un apmaiņā
kultūrvēsturiskā mantojuma izpratnes veicināšanas jomā ir dažādu rakstu un
informatīvu materiālu veidošana. Kā piemērs šādai aktivitātei ir arī šis raksts. Kopumā
plānots izdot 7 informatīvus rakstus, kas papildināti ar fotogrāfijām, lai bagātinātu
izpratni par minētajām aktivitātēm.
Projektā plānots izstrādāt arī kopīgu mājaslapu, kā arī informatīvas vietnes katrā
projekta dalībvalstī. Mājaslapu plānots pabeigt 2011. gada pavasarī. Turpināsim
informēt par mājaslapas izstrādes gaitu un konkrētu adresi turpmākajos informatīvajos
izdevumos un bukletos, kas tiek šobrīd veidoti.
2011. gada 4. un 5. maijā notiks otrā projekta partneru tikšanās Bulgārijā. Projekta
tikšanās būs lieliska iespēja salīdzināt katras valsts pētījumu rezultātus mācību
vajadzību jomā, kā arī sastādīt turpmāko darbu plānu. Turpmākās projekta aktivitātes
saistītas ar mācību materiālu testēšanu projekta dalībvalstīs, didaktiskās
rokasgrāmatas izstrādi un noderīgu informācijas avotu apkopojumu Kultūrvēsturiskā
mantojuma un ar to saistītās nodarbinātības jomā.
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Izglītība un vēsture dažādos laikmetos
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Ceļojums gida pavadībā Siksali un tā apkārtnē (Vastseliina lauku pašvaldība,
Võru reģions, Igaunija)
Lai apskatītu šo vietu gida pavadījumā, vizīte jāpiesaka jau iepriekš. Tomēr tūristi var
droši doties un izpētīt apkārtni arī individuāli, jo diezgan plaša informācija pieejama arī
informācijas stendos no jūnija līdz septembrim.

Tūristi pie informācijas stenda Siksali

Informācijas stendos pieejama informācija par Siksali – vēsturisku koka skolas ēku,
kas celta 1910. gadā, kopš kura skola darbojusies cariskās Krievijas, Igaunijas
Republikas un Igaunijas Padomju Savienības Republikas laikos. Skolas ēka tikusi
atjaunota, saglabājot 2 bijušās klases telpas ē kas pamatstāvā to oriģinālajā izmērā.
Lielākā no tām arī mūsdienās tiek izmantota kā dažādu semināru telpa. Telpā
izvietotas fotogrāfijas, kas stāsta par renovācijas norisi. Tāpat telpā atrodas arī
vēsturiski priekšmeti no vecajiem skolas laikiem – vecas grāmatas, uzdevumu
burtnīcas, skolas sols, krēsli u.tml.

Apmācību dalībnieki semināra telpā (bijusī klases telpa)
Mācību klase atrodas arī skolas ārpusē, kur arī šodien tiek organizēti dažādi semināri
un kursi, kuros piedalās gan pieaugušie, gan bērni, un
apmācības,
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kuru laikā tiek izmantoti un atjaunoti senie mācību materiāli.

Apmācības ārējā klases telpā
Apskates laikā tūristi tiek iepazīstināti ar dažādiem baļķu izmantošanas veidiem, kā arī
citiem koka izstrādājumiem, kas atrodami un apskatāmi Siksali vēsturiskajā vietā. Koks
ir viens no izplatītākajiem un biežāk sastopamajiem celtniecības materiāliem šajā
reģionā.

Bērnu spēļu laukums no atkārtoti
izmantotiem baļķiem

Dzīvojamā telts pārklāta ar koka flīzēm

Tūristi var apskatīt arī dažādus kokus, kas aug apkārtnē, kā arī tūristiem tiek stāstītas
dažādas teikas un ticējumi, kas saistīti ar mežu un kokiem. Tūristi tiek iepazīstināti ar
cilvēka tiesībām un pienākumiem pret dabu. Siksali apkārtnē ir iespējams arī ogot un
sēņot.

Pēc Siksali apmeklējuma tūristiem iesaka apmeklēt gleznainās Vastseliina pilsdrupas
apmēram 15 km attālumā no Siksali – Viduslaiku Livonijas austrumu robežā. Šī pils,
celta 13.-14. gadsimtā, bijusi robežas cietokšņa sastāvdaļa, un to cēlusi Livonijas
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Savienība, lai pasargātu no Krievijas. Vastseliina bīskapa pils celtniecību sāka Tartu
bīskapiste 1342. gadā.
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Tūristu informācijas centrs un muzejs ir atvērts no maija līdz septembrim, kā arī ir
iespējams rezervēt gida pakalpojumus.

Ikgadējais pasākums: „Veco laiku diena” pie Vastseliina bīskapa pilsdrupām
Foto: Kaidi-Mari Liping, no privātā arhīva
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