
            
 
 
 

 
METODE PEDAGOGIK 

RECONNECTING WITH YOUR CULTURE 
SEKOLAH DUNIA 

 
 
 
 
Pada tahun 2020, lahirlah proyek pedagogik internasional "Reconnecting with your 
Culture", yang dipromosikan oleh EdA International Research Esempi di 
Architectura dan UNESCO University and Heritage. Proyek ini menargetkan 
"Edukasi berkualitas" dalam agenda UN 2030. 
 
Ini adalah proyek yang lahir dalam akademi universitas, namun ditujukan untuk 
sekolah dasar dan menengah di seluruh dunia. 
 
Target utama adalah untuk membawa generasi muda untuk lebih dekat pada nilai-
nilai dan konten dari budaya lokal. Untuk menguatkan identitas lokal, pengetahuan 
terhadap tradisi lokal dan untuk membangun kesadaran yang kuat dan 
pengetahuan warisan budaya mereka (warisan nyata, tidak nyata maupun hidup). 
 
Kami yakin bahwa hanya melalui pelatihan berdasarkan budaya kami akan 
menghasilkan  masyarakat yang mengetahui, bertanggungjawab dan menghargai 
atas komunitas seseorang dan dialog antar budaya. 
 
Metode pedagogik "Reconnecting with your Culture” membawa anak-anak dan 
generasi muda lebih dekat pada tema budaya dan pembentukan masyarakat sipil 
karena hanya dengan mengetahui dan mengangkat warisan mereka masing-masing 
yang dapat memberikan kemungkinan untuk untuk menghargai masa kini dan 
membangun masa depan dengan baik. 
 
Metode pedagogik ini menargetkan pada sebuah usulan kepada seluruh sekolah di 
dunia untuk pengajaran "warisan budaya lokal" dimulai dari kursus pelatihan 
berdasarkan budaya dan mendukung dialog dan interaksi antara disiplin ilmu 
berbeda (antara matematika dan sastra, studi linguistik dan sejarah, antara sains 
dan seni terapan). 
 
Metode ini mengangkat pendekatan etika dan moral yang fundamental untuk 
membangun masyarakat yang baik dan nantinya akan mengembangkan bangsa-
bangsa di dunia. Oleh karena itu proyek ini mengangkat sikap interdisipliner dan 
mengundang semua disiplin ilmu untuk mempertanyakan nilai budaya. 



            
 
 
 
 
Metode "Reconnecting with your Culture" menargetkan pengembangan dialog 
antar generasi (antara anak-anak, orang tua, kakek nenek dan komunitas lokal) dan 
dialog antar budaya, selanjutnya antar bangsa-bangsa  berbeda karena setelah kita 
mengetahui dengan baik budaya kita,  adalah penting untuk berdialog dengan 
budaya lain agar dapat menghargai keberagaman yang mewakili sumber daya  dan 
kesempatan penting untuk perkembangan kemajuan dunia. 
 
Setiap sekolah di dunia akan dapat menyusun program pelatihan budaya secara 
independen dan menerapkan metode "Reconnecting with your Culture" 
berdasarkan 3 langkah yang sederhana namun fundamental. 
 

1. Berjalan-jalan di dalam kota 'berburu harta karun' 
 

2. Bagaimana melakukan pencarian 
 

3. Siapa yang dapat menemukannya bersamamu? Beritahu kami warisan 
budayamu. 

 
Setiap sekolah yang mematuhi metode pedagogik ini tidak hanya akan menjadi 
bagian dari jaringan internasional "Reconnecting with your Culture" namun juga 
mengangkat metode pedagogik ini dalam wilayahnya, dengan departemen lain dan 
bangsa-bangsa  lain dalam benuanya.  
 
Untuk alasan ini, section   kontinental dari proyek "Reconnecting with your Culture” 
dilahirkan. 
 
Pada tanggal 21 Mei 2021 di Lagos, Nigeria, section kontinental AFRICA RWYC 
dilahirkan (kontak: Direktur Sola Akintunde, ICOMOS Nigeria).  
 
Setiap section akan membuat logo tersendiri berdasarkan skema  umum RWYC 
namun dengan referensi pada budaya di benua tersebut.  
 

 



            
 
 
 
Setiap section  kontinental akan mempromosikan penyebaran metode pedagogik 
dengan mengundang sekolah lain untuk menggunakan metode ini dalam program 
pelatihan mereka dan juga melakukan seminar berbagi  dan dialog. 
 
Setiap tahun section 5 benua (Afrika, Amerika, Asia, Eropa dan Oceania) akan 
bertemu dalam seminar akademik benua untuk membahas hasil bersama sama dan 
bagaimana meningkatkan  metode pedagogik tersebut.  
 
Direktur Global  
Prof. Olimpia Niglio 
May 2021 
 
 
 
 

 
Reconnecting with your culture 

The school of the world 
(Kevin A. Echeverry, 2021) 

 
  



            
 
 
 

METODE PEDAGOGIK "RECONNECTING WITH YOUR CULTURE" 
 
 1. BERJALAN-JALAN DI KOTAMU "berburu harta karun" 
 
 Saatnya beristirahat dan menghilangkan kebosanan. Kini saatnya berkeliling kota! 
Seperti layaknya berburu harta karun, kamu akan membuat peta jalan untuk melihat 

dan mengetahui apa warisan bagimu, catatlah 
petunjuk yang memberi ide menuju harta karun yang 
berharga yang ingin  kamu kenalkan ke seluruh dunia.  
Berjalan dengan catatan perjalanan, kompas dan alat-
alat gambar, kita dapat memulai petualangan untuk 
menemukan hal-hal baru dan tempat-tempat yang 
orang tidak ketahui, namun kamu kini memiliki peluang 
untuk menemukannya dan berbagi kepada dunia 
sehingga semua orang bisa mengetahui harta karun 
yang ada di kotamu.  
Saat kamu menemukan harta karun, selain peta, 

gambarlah teknik yang kamu suka dan ukuran yang kamu suka atas harta karun 
tidak ternilai itu. Dengan cara ini, semua petualang yang mengikuti peta dan 
petunjukmu akan mengetahui dimana keajaiban yang tersimpan di kota kamu. 
 
 
 
2. BAGAIMANA MELAKUKAN PENCARIAN? 
 
Pikirkan tempat dimana kamu pikir dapat menemukan harta karun. Sekolahmu, 
lingkunganmu, alun-alun, teman, pusat kota, museum atau bahkan candi. 

Jika kamu sudah dapat mengidentifikasi tujuanmu, 
kemas kopermu, semua yang kamu butuhkan untuk 
petualangan barumu. Kamu adalah petualang! 
Jangan lupa membawa kertas dan alat gambar 
untuk menandai jalan yang kamu ikuti dan 
menggambar penemuan harta karun yang kamu 
temukan. Sehingga kamu harus selalu awas 
terhadap sekelilingmu. Peta yang kamu buat, 
catatan yang kamu tulis dan yang paling penting, 
gambar yang kamu buat, adalah sangat penting 

untuk orang lain untuk mengetahui sejarah dan warisan yang tersembunyi pada 
jalan-jalan di kotamu. Bantulah kami agar semua orang dapat mengetahuinya. 
 
 
 
 



            
 
 
 
3. SIAPA YANG DAPAT MENEMUKAN BERSAMAMU? BERITAHU KAMI 
WARISAN BUDAYAMU 
 
Sebuah petualangan tidaklah sama jika kamu tidak ditemani oleh suatu tim. Maka 
pikirlah siapa yang dapat membantumu dalam perburuan ini. 

Orang Tuamu, kakak/adik laki-laki/perempuan, kakek 
nenek, teman-teman dan para guru dapat menjadi 
bantuan besar dalam pencarian ini.  
Bersama kita dapat mengetahui warisan kita dan 
bagikan kepada semua orang. Mengetahui dan 
menghargai warisan kita berarti mengetahui asal usul 
kita, siapa kita dan membantu kita untuk menandai 
jalan untuk mengetahui kemana tujuan kita.  
Bantulah kami untuk mengetahui sejarah kotamu dan 
bagikan pengalamanku melalui gambar, video dan 

teks mu. Beritahu kami warisan budaya kalian dan bagikan dengan komunitas lain 
di dunia. 
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