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INTEPA: Jaunu mācīšanas veidu kvalifikācijai mantojuma interpretācijas
nozarē pārnese un adaptācija
INTEPA projekts ir Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts, kas izstrādāts
Mūžizglītības programmas ietvaros, un tā kopējais ilgums ir 18 mēneši. Tās plāno
nodot iepriekšēja projekta IN-NATURE rezultātus: "Dabas un lauku valstības
interpretēšana: Inovatīvas apmācības".
Projekta mērķi ir:
• Uzlabot apmācību kvalitāti, pielāgojot izmēģinājuma projekta laikā izstrādāto
rokasgrāmatu.
• Nodrošināt jaunu saturu, kas ir vērsts uz zemes apsaimniekošanu tās
saglabāšanai.
• Pienest inovācijas mantojuma interpretācijas jomā.
• Veicināt iespēju vienlīdzību.
• Pielāgot mācību programmas saturu mērķauditorijas kultūrai, vajadzībām un
prasībām.
INTEPA projekta galvenie paredzamie rezultāti:
• Projekta gala un novērtējuma ziņojums.
• 4 transnacionālas sesijas, piedaloties visiem partneriem.
• 1 projekta mājaslapa un 7 blogi, 1 uz partneri.
• 3,500 informatīvie projekta bukleti.
• 7 informatīvi raksti par projektu.
• 70 sadarbības līgumi ar izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem.
• 6 pētījumi, lai noteiktu apmācību vajadzības mantojuma interpretācijas jomā.
• 6 izmēģinājuma kursi konkrētās jomās, lai apstiprinātu produktu.
• 7 dokumenti par mantojuma vietām un jomas nodarbinātības resursiem.
• 1,400 didaktiskās rokasgrāmatas kopijas, kas tiks izstrādāta projekta ietvaros.
I starpvalstu sesija notika 2010. gadā no 1. līdz 2. decembrim Santiago de
Compostelā (Spānijā). Šī tikšanās bija noderīga, lai izveidotu pirmo kontaktu starp
partneriem. Projekta pieteicējs prezentēja visus projekta tehniskus un ekonomiskus
aspektus, kā arī paredzamus rezultātus, un, tādējādi, asociācija iesāka projektu oficiāli.
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Ciñera de Gordon un Villar del Puerto ekskursijas maršruts (León, Spānija)
Faedo de Ciñera maršruts ir ekskursijas maršruts, kas strādā katru otrdienu un
sestdienu jūlijā, augustā un septembrī, kaut arī vieta var tikt apmeklēta individuāli, jo
maršrutu var pasūtīt.

Informatīvais buklets par maršrutu

Maršruts iziet iepriekšējo ceļu, ko lietoja Villar del Puerto kalnrači, lai nokļūtu uz Ciñera
un Santa Lucia raktuvēm. Tā ir patīkama pastaiga, kas ļauj apmeklētājiem atklāt divas
interesantas dabas sistēmas, kas atrodas pie Cantabric kalnu grēdas pamatnes:
• Villar šaura eja, ko radīja mehāniskā spēka kombinēta darbība, ko radīja Villar
plūsma un ķīmiskā kaļķakmens klinšu izšķīšana.
• Meži kalnu nogāzēs, kas ir akmens ozolu birzis uz Dienvidiem orientētās
teritorijās un dižskābaržu meži uz Ziemeļiem orientētās zonās.

Faedo (dižskābaržu mežs)
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Dižskābaržu mežs ar ievērojamiem kokiem tiek apmeklēts maršruta laikā; starp šiem
kokiem simtgadīgais gigantiks dižskābardis ir īpaši apmeklēts un apbrīnots. Arī tā
sauktie "marmitas de gigante (iedobumi)" ir apmeklēti. Tie ir nelielie baseini, kas ir
radīti, iedarbojoties ūdenim uz akmeņiem, kas veido mazas lagūnas.

Koka tilts

Iedobumi

Maršruta laikā, bez meža noslēpumiem, strautiem un ainavām, paskaidrojošs ceļvedis
izskaidro detaļās par kalnraču dzīvi un darbu raktuvēs, apmeklējot ieeju seno raktuvju
galerijā: tā saucamā "Bocamina 50". Kalnrūpniecība ir bijusi galvenā cilvēku
nodarbošanās šajā teritorijā no XIX gadsimta beigām vai XX gadsimta sākuma.

Bocamina “50”
Attēla avots: Alto Bernesgas biosfēras rezerve
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