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Tervetuloa!
VAL.oR -projektilla - “Tacit knowledge
emerging for a sustainable valorisation of
the cultural heritage in rural and peripheral
communities” – on meneillään toinen
toimintavuosi ja projektitiimi työskentelee
projektin keskeisten tuotosten kehittämisen
parissa innostaen paikallisia festivaaleja ja
yhteisöjä mukaan projektiin.

Tähän mennessä tapahtunutta
VAL.oR -projekti aloitettiin tutkimusprosessilla, jossa partnerit kuulivat paikallisyhteisöjä
löytääkseen käytettävissä olevia taitoja ja hiljaista tietoa sekä tunnistaakseen puutteita heidän
taidoissaan ja asiantuntemuksessaan. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella projektikumppanit
suunnittelivat koulutusmateriaaleja, joiden avulla tuetaan paikallisyhteisöjen onnistuneiden ja
kestävien toimenpiteiden suunnittelua aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.
Tähän mennessä projektitiimi on kehittänyt 12 moduulia sisältävän opetussuunnitelman
festivaalin järjestäjille ja kulttuuritapahtumien johtajille ja mentorointiohjelmaa vapaaehtoisille.
Lisäksi partneriorganisaatiot ovat tutkineet maissaan aiemman oppimisen tunnistamista koskevia
mekanismeja ja rakenteita. Burgas Free Universityn tutkivat yhdistivät ja vertasit näitä kansallisia
käytäntöjä ja ovat kehittäneet vaiheittaisen oppaan aiemman oppimisen validoimiseksi. Tämän
oppaan tarkoituksena on auttaa kokeneita vapaaehtoisia, jotka eivät ole ehkä suorittaneet mitään
virallista tapahtumien hallintaan liittyvää koulutusta, saamaan tunnustetuksi ja validoiduksi taidot,
joita he ovat kehittäneet vapaaehtoistoiminnassaan.

Verkkomateriaalit
Jos haluat lisätietoa projektista ja sen edistymisestä, vieraile verkkosivuillamme
osoitteessa:
https://www.culturalfestivals.eu/
Seuraa meitä myös Facebookissa
https://www.facebook.com/culturalfestivals.eu/
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Partnereiden vierailu Irlannissa

Projektipartnerit vierailivat Trimissä, Irlannissa
marraskuussa 2018 suunnitellakseen projektin
seuraavaa vaihetta. Tässä kokouksessa partnerit
keskustelivat kaikkien projektin tuotosten
tilanteesta ja suunnittelivat työtään saadakseen
päätökseen kulttuurifestivaali ja tapahtumajärjestämisen koulutusohjelman.
Lousadan kunnan edustajat esittelivät myös
Mentorointiohjelman tilanteen kaikille
projektipartnereille.
Partnerit työskentelivät myös kansainvälisissä
tiimeissä selvittääkseen, ketkä olisivat
potentiaalisia mentoreja ja mentoroitavia kussakin
maassa. Tämä kokous auttoi partnereita
arvioimaan tekemäänsä työtä ja suunnittelemaan
seuraavaa vaihetta, jossa keskitytään
työskentelemään paikallisten yhteisöjen kanssa
festivaalijärjestäjien taitojen kehittämiseksi ja
vapaaehtoisten hiljaisen tiedon säilyttämiseksi.

Seuraavat vaiheet
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Projektin seuraavissa vaiheissa
partneriorganisaatiot kääntävät kaikki
oppimateriaalit omille kielilleen, ja ne
esitetään verkossa teknisen partnerin,
Innoventum Oy:n kehittämässä verkkooppimisympäristössä. Lisäksi partnerit
jatkavat yhteistyötä paikallisten yhteisöjen
kanssa koulutusohjelmien testaamiseksi ja
toteuttamiseksi, mentorointiohjelman
toteuttamiseksi ja kokeneiden
vapaaehtoisten tukemiseksi vaiheittaisen
oppaan avulla heidän osaamisen
tunnistamiseksi. Partnerit pyrkivät myös
tunnistamaan ja kuvaamaan
tapausesimerkkejä omasta maastaan.
Nämä tapausesimerkit esittelevät
paikallisten kulttuurifestivaalien takana
olevia tarinoita ja vapaaehtoisia, jotka
hoitavat kunkin osallistujamaan aineellista
ja aineetonta kulttuuriperintöä.
Tapausesimerkit toimivat parhaina
käytäntöinä kuvaten menestyneitä, vuosia
toimivia festivaaleja sekä tuoreita
festivaaleja ja aiemmin epäonnistuneita ja
uudistuvia festivaaleja. Kaikki nämä
tapausesimerkit esitetään projektin
verkkosivuilla ´verkko-observatoriossa´.

Projektin yhteystiedot...

Jos haluat liittyä lähialueesi sidosryhmään, ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriorgansiaatioon.
Seuraa meitä Facebookissa tai lähetä viesti ja paikallinen partneri on sinuun yhteydessä
https://www.facebook.com/culturalfestivals.eu/
Jos haluat lisätietoa projektista vieraile verkkosivuillamme: https://culturalfestivals.eu/
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