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Tervehdys
Tämä on VAL.oR – “Tacit knowledge emerging for a sustainable valorisation of the cultural heritage
in rural and peripheral communities” -projektin neljäs ja viimeinen uutiskirje.
Projektin päättyessä marraskuussa VALoRin projektiryhmä työskentelee viimeisten tehtävien
valmiiksi saattamiseksi!
Projektin kehitys ja sisältöjen tuotanto on opettanut meille paljon.
Tässä uutiskirjeessä luomme katsauksen joihinkin viimeisiin tehtäviimme sekä yhteenvedon kaikesta mitä olemme kehittäneet kuluneiden kahden vuoden aikana!

VALoRin päätöstapatuma!
Speha Fresia ja Italia Nostra järjestivät VALoR -projektin julkisen päätöstapahtuma Roomassa,
Italiassa 23. Lokakuuta 2019.
Päätöstapahtumaan kutsuttiin projektipartnerit sekä projektia tukeneet tapahtumajärjestäjien
jäsenet ja kouluttautujat Italiasta kertomaan ja jakamaan kokemuksiaan projektista.
Seitsemän Euroopan maan maaseutualueilta tulevien partnerien esitykset korostivat kulttuurin
ja perinteiden roolia paikallisessa taloudessa, sekä tietotaidon sukupolvelta toiselle välittämisen
merkitystä – erityisesti pyrittäessä säilyttämään Euroopan kulttuuriperimää näiden paikallisten
yhteisöfestivaalien ja tapahtumien kautta.
Tapahtuma antoi myös VALoRin projektiryhmän jäsenille mahdollisuuden esitellä ja virallisesti lanseerata projektin kehittämät koulutus- ja mentorointimateriaalit koko laajuudessaan käyttöön sekä
rohkaista niin yksittäisiä vapaaehtoisia kuin kokonaisia yhteisöjäkin rekisteröitymään projektin
verkkoalustalle hyödyntämään kehitettyjä oppimissisältöjä omien tapahtumiensa onnistumiseksi.

Verkkosisällöt
Jos tahdot tietää lisää projektista ja sen kuulumisista, vieraile projektin verkkopalvelussa:
https://culturalfestivals.eu
Ja muista että löydät meidät myös Facebookista:
https://www.facebook.com/culturalfestivals.eu/
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Tulevaisuudensuunnitelmia

VALoR -projekti on saavuttanut merkittävän vaikutuksen maaseutuyhteisöjen kulttuurillisen perinnön säilyttämisen tukemisessa parantamalla tapahtumajärjestäjien taitoja kohdennetun, räätälöidyn
koulutuksen avulla sekä helpottamalla kokeneempien ja tuoreempien vapaaehtoisten välistä mentorointia. Tämän hiljaisen tiedon säilyttäminen tapahtumajärjestäjie keskuudessa on avainasemassa
Euroopan kulttuuriperimän säilymisessä tulevaisuudessa.
Varmistaaksemme projektin tulosten vaikutuksen jatkuvuus kanssamme yhteistyössä toimivien
tapahtumajärjestäji en keskuudessa ja laajemmin Euroopassa, projektin verkkopalvelu ja sähköinen
oppimisympäristö tulevat olevaan käytettävissä vuoteen 2024 saakka. Tämä tarkoittaa, että tapahtumajärjestäjät ja vapaaehtoiset saavat vapaan ja ilmaisen pääsyn sisältöihin sseuraavan viiden vuoden ajan!

Kuvia tapahtumasta
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