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Асоциация на доброволците в образованието, гр. Адана, Турция
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ОБЩО ЗА ПРОЕКТА
Проект ИНТЕПА: Трансфер и адаптиране на иновативна методология и
материали за професионална квалификация в областта на представяне на
културното наследство се реализира по секторна програма „Леонардо да Винчи”,
Трансфер на иновации в рамките на програма “Учене през целия живот". Инициатор
на проекта е испанска организация. В Испания програма “Учене през целия живот" се
ръководи от Автономен орган за Европейски Образователни програми (ОАРЕЕ).

Проект ИНТЕПА е с продължителност 1,5 години. Предвижда адаптиране н а
резултати от п редшестващ проект IN-NATURE: "Интерпретатор на природата и
селския свят: иновативно обучение" за по-ефективното им използване от нови
целеви групи в нови страни. Партньорството се състои от 7 организации от 6
европейски държави – Испания, Турция, България, Естония, Латвия и Румъния.
Крайната цел на проекта е развитие в областта на професионалното обучение,
улесняване на обмена, сътрудничеството и мобилността между страните-участнички,
както и обучение и преподаване на нови дисциплини, които спомагат за увеличаване
на възможностите за заетост в сектора «Културен и екологичен туризъм».
За да бъдат идентифицирани нуждите от обучение в областта на интерпретацията на
културното наследство бе проведено проучване във всяка една държава.
Споменатото проучване включва общ въпросник, който е
адаптиран към
специфичните нужди на всяка една страна и всеки партьор е отговорен за
получаването на обратна информация от не по-малко от 30 анкетирани от местното
население и институции. Включени са музеи, природни паркове, професионални
гимназии по туризъм, неправителствени организации, други институции, свързани с
туризма.

ПРОЕКТЪТ В РАЗВИТИЕ
Проектът предвижда създаването на информационни брушури. Екипът избра заедно
дизайна и съдържанието. Брошурите ще бъдат на разположение на различни езици и
ще включват информация за целите на проекта, целевите групи, основните дейности
и резултати, както и информация за организациите–партньори, уеб платформата и
блоговете на проекта.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на представяне на културното наследство

Едно от важните неща, касаещи обмен на примери за добри практики са
статиите, свързани с интерпретацията на културното наследство, подготвени във
всяка държава и илюстрирани със снимков материал. Общо 7 статии описват
добри практики в страните-участнички, по една статия от всеки парньор.
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От инициаторът на проекта е подготвен уеб сайт, създадени са и блогове за
всеки парньор, където се публикуват примери от областта на интерпретация на
местното културното наследство.
На 4 – 5 Май 2011 в гр. Трявна
(България) се проведе II–ра
международна среща. Бяха
обсъдени постигнатите досега
резултати, както и следващите
стъпки, които трябва да бъдат
предприети по отношение на
дидактическото ръководство и
създаването
на
досиетата
(сборниците)
с
обекти,
представляващи
интересни
примери за интерпретация н а
културното наследство, както и
потенциалните
форми
на
заетост, свързани с тях.
На втория ден от срещата присъстваха местни граждани и специалисти, пред
които се представи проектната идея и партньорството. Проведе се дискусия за
потенциални форми на заетост в областта на интерпретация на културното
наследство в селските райони.
На 26 – 27 Октомври 2011 в Естония ще се проведе III–та международна среща.
Срещата ще даде възможност на партньорите да споделят и сравнят
резултатите от проучването, както и да се обсъдят и планират по -нататъшните
дейности по проекта. Последното включва организиране на пилотни курсове във
всяка страна и разработване на дидактическо ръководство. Заедно с това ще
бъдат готови и досиета (сборниците) с туристически обекти и потенциалните
форми на заетост, призтичащи от тяхната експлоатация.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ANAVARZA – ДРЕВЕН ГРАД И ЗАМЪК
МЕЖДУНАРОДНА ПЛАТФОРМА И ПРОМОЦИЯ СРЕД МЕСТНОТО
НАСЕЛЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА
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Цели на проекта:
• Фокусиране на вниманието на местните
жителите от Dilekkaya върху древния град и
замък Anavarza, както и създаване на нови
възможности
за
заетост,
използвайки
потенциала на туристическите особености
на района и посетителите на селото;
• Разкопки в древния град и замък Anavarza
и оформяне на обществено съзнание за
грижа и опазване на историческите руини и
паметници;
• Участие
на
студентски
групи
и
осигуряване на временна заетост.
Замък Anavarza и западната порта Anazarbus clikya

План на действие за реализиране на проекта:
•
•
•

•

•
•
•

•

Снимки и отчитане на техническите детайли на замъка и древния град;
Събиране на публикации за региона;
Изготвяне на дидактически програми чрез помощта на създадените
материали, участие на група студенти и граждани от Dilekkaya с
определено ниво на образование в семинари, за да бъдат обезпечени с
информация, така че сами да информират посетителите в региона;
Проучване на възможностите за финансиране и съвместна дейност на
участниците
в
проекта
с
Министерството
на
културата
и
неправителствените организации;
Отваряне на информационни щандове в село Dilekkaya и замъка Anavarza;
Подготовка на блог, който включва изследвания, снимки и митове около
замъка и древния град;
Подготвяне на 2000 брошури и изпращането им на туристически фирми в
Турция и по света, за да бъдат включени в програми за пътуване и
екскурзии;
Подготвяне на 200 дидактически материали включващи техническа
информация.
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АДАПТАЦИЯ НА РАЙОНА ЗАПРЕДСТАВЯНЕ НА ANAVARZA
ОБЩО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Anavarza е на 28 км от район
Ceyhan в област Адана, където е
била
написана
най-старата
медицинска
книга
Dioskorides
“Materna Medicana”.
За
посещение
на
мозайките,
монументалната
порта,
колониалната улица, амфитеатъра,
руините на хиподрума, замъка, до
който
водят
300
стъпала
и
пролуката, издялана о т Hz. Ali (4-ти
ислямски халиф) се п репоръчват
летните
месеци. М
естните
мюсюллмани разказват легенда за това как зетът на пророка Мохамед извадил
меча си и направил пролука в скалите за себе си и за коня си по време на
преследване от враговете.
Замъкът се посещава за един ден, тъй като в близост около него няма хотели
или къщи за гости.
През 1970 г. в древния град
Anavarza при разкопки на музея в
Адана е открит саркофаг. За да се
улесни разглеждането на останките
от земята, плановете на региона са
били подготвени от немски учени от
въздуха.
Anavarza, която е пресечна точка на
Kadrili, Ceyhan, граници на област
Kozan, е в
пределите на село
Dilekkaya. Anavarza, който е важен
град от равнината Cilicia, е мястото
където се срещат потока Sunbas и
Ceyhan. Замъкът е на върха на хълма.
Въпреки че е изчислено, че древния град е построен от сирийците през IX век
пр.н.е., определена информация води към ерата на Римската империя. Anavarza,
който е свързан с римските земи на Гай Юлий Цезар Август, е бил един от найважните центрове на своето време. В града са били изградени велики паметници
в чест на империята.
По време на възхода на исляма, Anazarbus става буферна зона между арабите и
византийците и често преминава в ръцете ту на едната, ту на другата страна.
Когато турците завладяли Анадола, първоначално там доминирали селджуските
турци, по-късно идва Османската империя.
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