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Проект INTEPA се реализира по секторна програма „Леонардо да Винчи”, "Трансфер
на иновации”, в рамките на програма “Учене през целия живот" и е със срок на
действие 18 месеца. Целта е трансфер на резултатите от предшестващ проект INNATURE: "Интерпретатор на природата и селския свят: Иновативно обучение ."
Целите на проекта са:
• Да се подобри качеството на обучение чрез адаптиране на Наръчника, разработен в
рамките на пилотния проект;
• Да се осигури ново съдържание, фокусирано върху управлението на земята и
нейното опазване;
• Да се добавят иновации в областта на представяне на културното наследство;
• Да се насърчават равните възможности;
• Да се адаптира съдържанието на Учебната програма към културата, нуждите и
изискванията на крайните потребители.
Основните очаквани резултати от проекта INTEPA са:
• междинни оценки на проекта и финален отчет;
• 4 транснационални сесии с участието на всички партньори;
• 1 уеб сайт на проекта и 7 блога, по 1 на всеки партньор;
• 3,500 информационни брошури;
• 7 информационни статии;
• 70 споразумения за сътрудничество с образователни органи и/или социални
партньори;
• 6 проучвания за идентифициране на нуждите от обучение в областта на представяне
на културното наследство;
• 6 пилотни курса по места с цел валидиране на продуктите;
• 7 досиета с обекти, представящи интересно културно наследство и потенциални
ресурси за заетост, свързани с тях;
• 1,400 копия на Дидактическото ръководство, което ще бъде трансферирано и
подобрено в рамките на проекта.
I-вата транснационална сесия се проведе в дните 1-ви и 2-ри декември 2010 г. в
Сантяго де Компостела (Испания). Тази среща спомогна за осъществяване на първия
контакт между партньорите. Инициаторът представи всички технически и финансови
аспекти на проекта, както и предвижданите резултати и по този начин партньорството
стартира проекта официално.
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THE FAEDO (БУКОВА ГОРА)
Еко-пътека Ciñera de Gordón
и
Villar del Puerto (Леон, Испания)
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Faedo де Ciñera е еко пътека с водач, който е на разположение всеки вторник и събота
през месеците юли, август и
септември. Маршрутът може да се обходи и
самостоятелно, тъй като е обозначен.

Информационна брошура за маршрута

Маршрутът следва стария път, използван от миньорите на Villar del Puerto до мините
Ciñera и Santa Lucía. Това е една приятна разходка, която позволява на посетителите
да открият две интересни природни системи, разположени в подножието на
Кантабрийските планини. :
• Тесния проход The Villar, създаден от комбинираното действие на механичната сила,
генерирана от потока The Villar и химическото разтваряне на варовиковите скали.
• Горите по склоновете на прохода - дъбрави от зелен дъб в южните части и букови
гори в северните зони.

The Faedo (букова гора) of Ciñera
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Маршрутът минава през букова гора с великолепни дървета. Сред тези дървета един
бук столетник с големи размери е особено посещаван и почитан. Така наречените
“marmitas de gigante (pot-holes)” също са част от атракциите. Това са миниатюрни
водни басейни, създадени от действието на водата върху скалите, които образуват
малки лагуни.

“Stick bridge”

“Pot holes”

По време на разходката, освен тайните на горите, потоците и пейзажите,
екскурзоводът разкрива подробности от живота на миньорите и работата в мините.
Маршрутът включва и посещение на входа на древна минна галерия: така наречената
"Bocamina 50 ". В този регион от края на XIX и началото на ХХ век мината е основния
поминък на хората.

Bocamina “50”
Фотография: Biosphere Reserve of Alto Bernesga
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