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INTEPA: Kültür Mirası alanında yeterlilik için yeni eğitim kılavuzunun adaptasyonu ve
transferi

INTEPA Yaşamboyu Öğrenme Programı tarafından desteklenen 1.5 yıllık bir Leonardo
da Vinci Yenilik Transferi projesidir. Proje çerçevesinde, daha önceki yapılmış olan
DOĞA’DA: “Doğa ve kırsal bölgenin yorumlanması: Bir Yenilik Eğitimi” isimli bir
proje yeni ülkelerde yeni hedef grupların daha iyi kullanması için adapte edilecektir.
Ortaklık aşağıdaki kurumlardan oluşmaktadır: İ spanya, Estonya, Bulgaristan, Türkiye,
Letonya ve Romanya.
İlk adım olarak, her ülkede Kültür Mirasının yorumlanması alanında eğitim ihtiyaçlarının
belirlenmesi çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma her ülkenin özel ihtiyaçlarına bağlı
olarak adapte edilmiş anket çalışmasıydı ve her ortak paydaşlar arasında en az 30
kişiden dönüt almaktan sorumluydu. Bu müzeleri, doğa merkezlerini, resmi kurumları,
sivil toplum kuruluşlarını ve şirketleri içeriyordu.
Kültür mirasının yorumlanması alanında en iyi uygulamaların değişimi için en önemli
aktivite şu an olduğu gibi bilgilendirici makalenin oluşturulması. Ortaklar olarak hep
birlikte toplam 7 tane, sözü edilen aktiviteleri daha iyi tanımlayabilmek için resimli
makale yayınlayacağız.
Proje her ülkede bir blog oluşturmanın yanısıra ortak bir proje WEB sitesi oluşturmayı
da öngörüyor. WEB sitesinin oluşumu devam etmekte ve baharda duyuru yapılacak.
İlgili WEB sitesi adresleri dahil olmak üzere bunun hakkında daha fazla bilgi gelecek
makalelerde yayınlanacak ve şu an hazırlanmakta olan bilgilendirici broşürlerde de
tanıtılacak.
II. Uluslararası ortaklar toplantısı 4-5 Mayıs 2011 tarihleri arasında Bulgaristan’da
gerçekleştirilecek. Toplantı ortakların çalışma sonuçlarını paylaşmalarına ve
karşılaştırma yapmalarına ve bir sonraki proje aktivitelerini planlamalarına imkan
sağlayacak. İkinci olarakta Kültür mirası ile ilgili dosyaların ve ilgili alandaki istihdam
kaynaklarının yanı sıra her ülkedeki pilot kurs çalışmalarını ve Öğretici Rehber’in
detaylandırılmasını içeriyor.
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FARKLI ÇAĞLAR BOYUNCA EĞİTİM VE TARiH
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Siksali ve çevresinde rehber eşliğinde gezi (Vastseliina kırsal belediye, Võru
ilçesi, Estonya)
Rehber eşliğinde Kültür mirasını yorumlama deneyimine sahip olmak için, gezi için
önceden rezervasyon yaptırılmalı. Bununla birlikte, yaz sezonu boyunca ( HaziranEylül) bireysel ziyaretçiler için temel bilgi temininde açık alan bilgi standları mevcuttur.

Siksali’da Bilgi Standını inceleyen ziyaretçiler

Bilgi standları Siksali hakkında bilgi veriyor. Bu bilgide Çarlık Rusyası, Estonya
Cumhuriyeti ve Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti zamanında 1910 yıllarında
yapılma tarihi ahşap okul binası hakkında bilgi mevcuttur. Bu okul binası, zemin katta
yer alan iki eski sınıfın önceki boyutlarını koruyarak restore edilmiştir. Eski sınıflardan
büyük olanı günümüzde eğitim etkinliklerinin organize edilmesinde kullanılmaktadır.
Oda’da restorasyon sürecindeki fotoğraflar yer almaktadır. Eski okuldan kalma kitaplar,
alıştırma kitapları, okul masası, sıralar sergilenmektedir.

Seminer odasında eğitime katılanlar (eski sınıf)
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Burada çocukların yanısıra yetişkinler içinde restorasyon üzerine farklı eğitim kursları
ve eski malzemelerin kullanımı ile ilgili eğitim verilmektedir.

Dış mekan sınıflarında eğitim kursu
Yol boyunca, ziyaretçilere diğer ahşap ürünlerin yanısıra ağaç kütüklerinin farklı
kullanımı tanıtılmaktadır, bunların hepsi Siksali’da ki yerleşkede gözlenebilmektedir.
Ahşap bölgede en yaygın ve tipik yapı malzemesi ve doğal kaynaklardan biridir.

Tekrar kullanlan kütüklerden çocuklar için Ahşap çini kaplı bir tippee
oyun alanı
Ayrıca yerleşke de yetiştirilen farklı ağaçlar ziyaretçilere gösteriliyor ve tanıtılıyor.
Ormanla ilgili efsaneler ve inanışlar da ziyaretçilere anlatılıyor. Ayrıca İnsan hakları
kavramı açıklanıyor. Siksali çevresinde yabani çilek ve mantar toplamak ta mümkün.
Siksali’yi tanıdıktan sonra, ziyaretçilerden ortaçağ Livonia’sının doğu sınırında bulunan
Vastseliina kalesinin(15 km uzaklıkta) tablo güzelliğindeki kalıntılarını ziyaret etmeleri
tavsiye ediliyor. Bu kale 13. ve14. Yüzyıllarda Ruslara karşı bölgelerini korumak için
Livonia Konfederasyonu tarafından yapılmış olan sınır kemer kalesiydi. Vastseliina
piskoposlar kalesi inşaatı 1342 yılında Bishopric of
Tartu
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(Livonian Konfederasyonu’nun bölümü) tarafından başlatılmıştır.
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Bir turizm danışma merkezi var – müze Mayıs’tan Eylül’e kadar açık ve özel seyahatler
için rezervasyon yaptırılabilir.

Yıllık olay”Eski Zamanlardaki Kutlama” Vastseliina Episcopal kale harabeleri
Picture source: Kaidi-Mari Liping, private collection
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