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INTEPA este un proiect de transfer de inovaţie,care se derulează 1,5 ani şi este un
proiect finanţat prin programul Leonardo da Vinci de Învatare pe Tot Parcursul Vieţii.În
cadrul proiectului au fost valorificate rezultatele unui proiect anterior numit INNATURE:Natura şi interpretarea sa în spaţiul rural:o formare inovatoare va fi adaptat
pentru o mai largă utilizare de către noi grupuri ţintă în alte ţări
precum:Spania,Estonia,Bulgaria,Letonia şi România.
Primul pas în realizarea proiectului a fost realizarea unui studiu în fiecare ţară
participantă pentru a identifica nevoile de formare în domeniul interpretării valorilor
patrimoniului.Acest studiu s-a bazat pe un chestionar comun adaptat la nevoile
specifice fiecărei ţări şi fiecare partener a fost responsabil pentru obţinerea unui feedback de la cel puţin 30 de respondenţi interesaţi de subiect.Dintre instituţiile în care
lucrează aceştia se pot enumera muzeele,centrele preocupate de protecţia
naturii,agenţii guvernamentale,
ONG-uri,companii,etc.
O activitate importantă pentru schimbul de bune practici în domeniul interpretării
patrimoniului este realizarea de articole informative cum este şi cel de faţă.În total vor
exista la finalul proiectului 7 articole ilustrate cu fotografii pentru a realiza astfel o mai
bună prezentare a activităţilor descrise.
Activităţile proiectului prevăd de asemenea crearea unui website comun al proiectului
precum şi bloguri pentru fiecare ţară parteneră.Website-ul este în curs de dezvoltare şi
va fi făcut public mai târziu,mai precis în primăvara acestui an.Mai multe informaţii
despre acest aspect vor fi prezentate în articolele următoare şi de asemenea vor fi
promovate în pliante informative,care sunt în curs de pregătire în acest moment.
A doua întâlnire transnaţională între partenerii de proiect va avea loc în Bulgaria în
perioada 4-5 Mai 2011.Întâlnirea va permite organizaţiilor partenere să facă un schimb
de experienţă în privinţa rezultatelor studiului şi să planifice activităţile
viitoare.Activitatea ultimă a proiectului va presupune organizarea de cursuri pilot în
fiecare ţ ară şi elaborarea unui Ghid Didactic,precum şi a unei baze de informaţii
electronice cu website-uri specializate în valorificarea resurselor Patrimoniului şi forţa
de muncă necesară pentru valorificarea potenţialului acestuia.
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EDUCAŢIE ŞI ISTORIE-DIVERSE EPOCI
Ghidul Itinerant în Sikali şi în împrejurimi(comuna

Vastseliina,regiunea
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Võru,Estonia)

O vizită cu un ghid experimentat în interpretarea Patrimoniului trebuie pregătită din
timp.În ciuda acestui fapt pe parcursul anului există permanent informaţii în aer
liber,standuri cu informaţii de bază pentru vizitatorii individuali din timpul sezonului de
vară (iunie-septembrie).

Vizitatori studiind informaţiile din standul amenajat în Siksali

Standurile de informare oferă detalii despre Sikasli-o şcoală din lemn din 1910
devenită o clădire istorică.Şcoala a funcţionat începând cu epoca Rusiei
Ţariste,continuând cu Estonia şi apoi Republica Sovietică Socialistă Estonă.Clădirea
şcolii a fost renovată păstrând două săli de clasă largi de la parter aşa cum erau
odinioară.Cea mai mare sală de clasă este funcţionabilă şi în zilele noastre şi este
utilizată ca sală de formare.În interiorul ei există fotografii ce surprind etapele
procesului de renovare.De asemenea sunt prezentate obiecte din vechea şcoală,care
au supravieţuit scurgerii timpului ca de exemplu:cărţi,caiete,un tabel al şcolii,bănci,etc.
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Participanţii la un seminar în sala de formare(sala de clasa cea mai mare)
Există de asemenea şi o sală de clasă în aer liber unde se organizează diverse formări
şi cursuri.Acestea au o tematică de învăţare în aer liber atât pentru adulţi cât şi pentru
copii dar ş i diferite formări ce au ca obiect renovarea şi reutilizarea materialelor
reciclabile.

Curs de formare în sala de clasă în aer liber
Pe parcursul itinerariului,vizitatorii sunt introduşi în diverse tehnici de utilizare a
lemnului vechi al buştenilor,precum şi al altor produse din lemn care pot fi uşor
observate oriunde în aşezarea Siksali.Lemnul este unul din materialele de construcţii
tipice şi des utilizate în această regiune,ca fiind cea mai importantă resursă naturală.
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Copii jucându-se cu ajutorul materialelor
lemnoase reciclate

O colibă acoperită cu bucăţele de lemn
reciclate

De asemenea creşterea copacilor din această aşezare este prezentată în legătură cu
legendele şi credinţele precreştine legate de zeităţile pădurilor şi copacilor din aceste
locuri.Bineînţeles că se au în vedere şi oportunităţile pe care fiecare vizitator le poate
avea pe parcursul experienţei din regiunea în discuţie.Nu departe de Siksali turiştii pot
culege fructe de pădure şi ciuperci.
După familiarizarea cu Siksali,turiştii sunt îndemnaţi să viziteze ruinele castelului
Vastseliina(situat la aproximativ 15 Km distanţă de obiectivul în discuţie)la graniţa de
est a Livoniei Medievale.Acest spaţiu a fost parte a unei centuri de siguranţă construite
în secolele 13 şi 14 de către confederaţia Livoniană pentru a proteja teritoriul de o
posibilă invazie a ruşilor.Construcţia castelului Episcopal Vastseliina a fost realizată de
Episcopia de Tartu(parte a Confederaţiei Livoniene)şi a început în anul 1342.
Se poate aminti că există şi un centru de informaţii turistice-un muzeu deschis din luna
mai până în luna septembrie.În acest interval de timp se pot realiza rezervări pentru a
străbate alături de ghizi specializaţi trasee interesante.
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Evenimentul anual Vremea Timpurilor Trecute la ruinele castelului episcopal Vastseliina

Sursa fotografiilor: Kaidi-Mari Liping, colecţia personală
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