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INTEPA: Transfer şi Adaptare a Noilor Itinerarii de Pregătire în vederea Calificării în
Domeniul Interpretării Patrimoniului
Proiectul INTEPA reprezintă Proiectul Transferului în vederea Inovării Programului
Leonardo da Vinci, dezvoltat în cadrul Programului Pregătirii pe Tot parcursul Vieţii,
pe o perioadă de 18 luni. Acesta doreşte transferul rezultatelor unui proiect anterior
IN-NATURE: „Interpretul mediului rural şi natural : O pregătire inovativă”.
Obiectivele proiectului sunt:
• Imbunătăţirea calităţii pregătirii, adaptarea dezvoltării sale fireşti în cadrul
proiectului pilot.
• Asigurarea unor conţinuturi noi bazate pe amenajarea terenului în vederea
conservării sale.
• Adăugarea unor inovaţii în domeniul Interpretării Valorilor Patrimonului.
• Promovarea oportunităţilor egaliţăţii de şanse.
• Adaptarea conţinutului planului curricular la cultura, nevoile şi cerinţele
utilizatorilor.
Principalele rezultate prevăzute ale proiectului INTEPA sunt:
• Rapoarte finale şi de evaluare ale proiectului.
• 4 sesiuni internaţionale cu participarea tuturor partenerilor.
• 1 website al proiectului şi 7 blog-uri, câte 1 pentru fiecare partener.
• 3500 pliante cu informaţii privitoare la proiect.
• 7 articole cuprinzând informaţii cu privire la proiect.
• 70 colaborări cu autorităţi educaţionale şi agenţi sociali.
• 6 studii în vederea identificării nevoilor de pregătire în domeniul Interpretării
Patrimoniului.
• 6 cursuri pilot în zone specifice în vederea validării rezultatelor.
• 7 dosare ale locurilor de interes pentru Patrimoniu şi resursele forţei de
munca în strânsă legătura cu domeniul.
• 1400 exemplare ale Ghidului Didactic vor fi elaborate în decursul perioadei
de derulare a activităţilor proiectului.
Prima Sesiune Internaţională a avut loc pe 1 şi 2 decembrie 2010 la Santiago de
Compostela (Spania). În urma acestei întruniri s-a întocmit primul contract între
parteneri. Promotorul a prezentat toate aspectele tehnice şi economice ale
proiectului şi rezultatele estimate iar, astfel,a demarat proiectul în mod oficial.
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FAEDO (PADUREA DE FAG)
Traseu ghidat în Ciñera de Cordón şi Villar del Puerto (León, Spania)
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Drumul Faedo de Ciñera este un traseu ghidat care este urmat în fiecare marţi şi
sâmbătă în lunile iulie, august şi septembrie; deşi locul poate fi vizitat individual
deoarece este un traseu marcat.

Brosura informativa despre traseu
Traseul este acelaşi cu cel urmat de minerii din Villar del Puerto pentru a ajunge la
minele Santa Lucia. Este o plimbare plăcuta care îngăduie vizitatorilor să descopere
două sisteme naturale interesante aşezate la poalele lanţului muntos Cantabric.
• Defileul îngust Villar, săpat cu ajutorul forţei mecanice generată de pârâul
Villar şi dizolvarea rocilor calcaroase.
• Pădurile pe versanţi care sunt dumbrăvi de stejari în zonele sudice şi păduri
de fag în zonele nordice.

The Faedo (beech wood) of Ciñera
Pe parcursul traseului se întrezăresc păduri de fag cu copaci magnifici; printre
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aceştia sunt şi fagi de peste o sută de ani de mari dimensiuni vizitaţi si admiraţi. De
asemenea şi asa-numitele ”marmitas de gigante” ( făgaşuri de eroziune) sunt
vizitate. Acestea sunt mici gropi formate prin eroziune şi formează mici lagune.

“Stick bridge”

“Pot holes”

Pe parcursul traseului, pe lângă secretele ce ascund pădurile, pâraie şi peisaje,
ghidul oferă detalii despre viaţa minerilor şi munca depusă în mină vizitând intrarea
unei vechi galerii miniere. Aşa numita „Bocamina 50”. Mineritul a fost prima muncă
prestată de oamenii din această zonă până la sfârşitul secolului al-XIX-lea sau
începutul secolului XX.

Bocamina “50”
Picture source: Biosphere Reserve of Alto Bernesga
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