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INTEPA: KÜLTÜR MİRASININ YORUMLANMASI ALANINDA YENİ EĞİTİM
REHBERLERİNİN ADAPTASYONU VE TRANSFERİ
INTEPA projesi toplam 18 ay süresi olan Yaşam Boyu Öğrenme adı altında yapılan
Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesidir. “Doğa ve kırsal bölgelerin
yorumlanması: Yenilikçi Eğitim.” adlı daha önceden yapılmış olan In-Nature
projesinin sonuçlarını transfer etmeyi planlamaktadır.
Proje’nin amaçları:
• Pilot proje kapsamında geliştirilen kitapçığın adapte edimesi, eğitim kalitesinin
iyileştirilmesi.
• Arazi yönetimi ve onun korunması için yeni içeriklerin sağlanması.
• Kültür mirasının yorumlanması alanında yeniliklerin toplanması.
• Eşit fırsatlar geliştirmek.
• Müfredat planının içeriğini hedef kitlenin taleplerine,ihtiyaçlarına ve kültüre göre
adapte etmek.
INTEPA projesinin esas olarak öngörülen sonuçları:
• Projenin final ve değerlendirme raporları.
• Bütün ortakların katılımıyla 4 uluslararası oturum düzenlemek.
• 1 proje Websitesi ve her bir ortak için 7 blog oluşturmak.
• Projenin 3500 adet bilgilendirici broşürünün basılması.
• 7 adet proje bilgilendirme fasılası.
• Eğitim otoriteleriyle ve toplum kuruluşlarıyla 70 işbirliği anlaşması.
• Kültür Mirasının yorumlanması alanında eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması için 6
adet araştırma .
• Ürünleri doğrulamak için ilgili alanda 6 adet pilot kurs düzenlemek.
• Bu alanla ilgili olarak 7 site dosyasında kültür mirası ve iş istihdamının yer
alması.
• Proje süresi boyunca 1400 adet Öğretici Rehber hazırlanacaktır.
Uluslararası oturum İspanya’nın Santiago de Compostela kentinde 1-2 aralık
2011tarihinde gerçekleştirildi.Bu toplantı ortaklar arasındaki ilk irtibatı sağlamak
açısından faydalı olmuştur. Öngörülen sonuçların ve projenin resmen başlamasının
yanı sıra Proje koordinatörü proje’yi bütün ekonomik ve teknik yönleriyle tanıtmıştır.
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İspanya’ nın Leon şehrindeki Cinera de Gordon ve
Villar del Puetro’da Rehber eşliğinde yolcul
Faedo de Cinera’ nın yol güzergahı’ na Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının her Salı ve
Cumartesi günleri çalışan bir rehber tarafından eşlik edilir. Aslında yol işaretli olduğu
için buralar bireysel olarak ta ziyaret edilebilir.

Yol hakkında bilgilendirme broşürü

Yol, Villar del Puerta madencileri tarafından Cinera ve Santa Lucia madenlerine gitmek
için kullanılan önceki bir yolu takip ediyor. Bu hoş yürüyüş ziyaretçilerin Cantabric
sıradağlarının eteğinde yer alan iki ilginç doğa olayını keşfetme imkanı veriyor:
•
•

Villar darboğazı , Villar akıntısı tarafından oluşturulan mekanik güç hareketinin
ve kalkerli kayalıkların kimyasal çözünmesiyle meydana gelmiştir.
Geçitteki ormanların Güneyindeki alanlarda pırnal meşesi korulukları yer
almakta Kuzeyindeki bölgelerde ise kayın ağaçları yer almaktadır.
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Fadeo kayın ağacıkoruluğu

Yol boyunca, harika ağaçları olan kayı ağacı koruluğu gezilir; bu ağaçlar arasında
büyük boyutları olan yüzyıllık bir kayın ağacı özellikle ziyaret ediliyor ve hayranlık
topluyor. Ayrıca obruklar da ( Devkazanı) ziyaret ediliyor. Bunlar kayalıkların üzerindeki
su hareketlerinin oluşturduğu küçük havuzlar ve lagünlerdir.

“Obruklar”

“Tahta Köprü”

Gezi sırasında korulukların, akarsuların ve manzaraların gizemlerinin yanı sıra rehber,
madencilerin yaşamı hakkındaki ayrıntıları ve madende ki çalışmaları, eski maden
galerisine geziyi açıklıyor. Madencilik XIX yüzyılın sonu ve XX yüzyılın başından beri
bu bölge halkının ana mesleği olmuştur.
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Bocamina “50”
Resim Kaynağı: Alto Bernesga Biosphere Reservi
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