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PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI
Proiectul INTEPA: Transfer ş i Adaptare a Noilor Itinerarii de Pregătire în vederea
Calificării în Domeniul Interpretării Patrimoniului se derulează în cadrul Programului
Leonardo da Vinci de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii ca proiect de Transfer de
Inovaţie.Acest program este coordonat din Spania prin intermediul Organismului Autonom
de Programe Educaţionale(OAPEE).
INTEPA este un proiect Leonardo da Vinci de Transfer de Inovaţie finanţat prin Programul
de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii,ce se va derula 1,5 ani (un an şi jumătate).Rezultatele
proiectului IN-NATURE:Natura şi interpretarea acesteia în spaţiul rural:o formare
inovatoare vor fi adaptate pentru o utilizare mai eficientă a acestora de către noi grupuri
ţintă din alte ţări.Parteneriatul este compus din 7 organizaţii partenere sau asociaţii din 6
ţări:Spania,Turcia,Bulgaria,Estonia,Lituania şi România.
Scopul său final este dezvoltarea Formării Vocaţionale,facilitarea schimbului,cooperării şi
activităţilor de mobilitate între statele participante,formarea şi totodată învăţarea de noi
discipline,care să contribuie la dezvoltarea pieţei forţei de muncă prin noi oportunităţi de
locuri de muncă în sectorul Turismului Cultural şi al Mediului Înconjurător.
Pentru a identifica nevoile de formare în cadrul Interpretării Valorilor Patrimoniului au fost
realizate studii de această natură în fiecare ţară participantă.Studiile menţionate mai sus
au cuprins un chestionar comun,adaptat la nevoile specifice ale fiecărei ţări şi fiecare
organizaţie parteneră a avut responsabilitatea să obţină feedback-ul de la cel puţin 30 de
subiecţi care lucrează în zona problematicii proiectului nostru incluzând instituţii după cum
urmează:muzee,centre de protecţia naturii,licee care pregătesc tineri pentru domeniul
turismului,agenţii guvernamentale,ONG-uri,instituţii din domeniul turismului etc.
DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI
Studiile nevoilor de formare în domeniul Interpretării Valorilor Patrimoniului Naţional au
fost realizate în fiecare ţară participantă la proiect.Proiectului prevede crearea de broşuri
informative şi echipa de proiect a ales un format şi un conţinut comune.Broşurile vor fi
valabile în toate limbile ţărilor participante la proiect şi vor include informaţii despre
obiectivele proiectului,grupurile ţintă,principalele activităţi şi rezultate.În plus ele vor oferi
detalii despre organizaţiile partenere,website-ul proiectului şi blogurile partenerilor.
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Unul din cele mai importante aspecte care contribuie la schimbul de bune practici este că
fiecare ţ ară va pregăti un articol ilustrat cu fotografii ş i imagini în spiritul interpretării
valorilor Patrimoniului.Câte un articol pentru fiecare organizaţie parteneră,în total 7
articole care descriu stadiile de dezvoltare ale activităţilor proiectului.
Construirea website-tului proiectului a fost responsabilitatea organizaţiei promotoare şi
câte un blog a fost creat pentru fiecare organizaţie parteneră pentru a populariza
activităţile pe care le desfăşoară în domeniul Interpretării Valorilor Patrimoniului.
A–II-lea Întâlnire Internaţională de
proiect a avut loc în perioada 4-5 Mai
2011 la Tryavna(Bulgaria).Rezultatele
obţinute până în prezent au fost
analizate în detaliu ca de asemenea noii
paşi în realizarea Ghidului Didactic şi
conceperea
dosarelor(colecţiilor)cu
exemplele de locuri interesante pentru
Interpretarea Valorilor Patrimoniului,
resurse potenţiale legate de potenţialele
locuri de muncă în acest domeniu.

A doua zi a întâlnirii de proiect a fost destinată întâlnirii cu localnicii şi cu profesionişti
pentru a li se expune idea proiectului şi a li se prezenta organizaţiile partenere.A avut loc
o discuţie despre potenţialele posibilităţi de a crea noi locuri de muncă în domeniul
Interpretării Valorilor Patrimoniului.
Cea de a-III-a Întâlnire Transnaţională va avea loc în Estonia în perioada 26-27 Octombrie
2011.Întâlnirea va da posibilitatea partenerilor de a împărtăşi şi a compara rezultatele
studiilor realizate până în prezent şi să eleboreze în consecinţă planurile pentru activităţile
viitoare ale proiectului.Acestea din urmă includ organizarea de cursuri pilot şi elaborarea
Ghidului Didactic ca de asemenea a Dosarelor cu locuri de interes pentru Interpretarea
Valorilor Patrimoniului şi resurse pentru crearea de locuri de muncă în acest domeniu.
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INTRODUCERE ÎN ORAŞUL ANTIC ANAVARZA ŞI CASTELUL DIN INTERIORUL
ACESTUIA SITUAT PE O PLATFORMĂ CE SE VA ADAPTA PENTRU CA
LOCALNICII SĂ PROFITE DE POTENŢIALUL TURISTIC CE VA FI CREAT
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Obiectivele proiectului:

• Locuitorii
din
Dilekkaya
să
conştientizeze
importanţa
castelului
Anavarza şi a oraşului antic,a acestui sit
istoric alături de care trăiesc cu scopul de
a crea
noi locuri de muncă prin
accentuarea caracteristicilor turistice ale
zonei pentru a creşte potenţialul turistic al
acesteia
• Opinia publică va înţelege importanţa
îngrijirii
şi
protecţiei
ruinelor
şi
monumentelor istorice după ce se va
excava în oraşul antic şi castelul
• Studenţii vor avea posibilitatea de a se
familiariza cu aceste locuri pentru ca ele
să devină un spaţiu unde să îşi găsească
un loc de muncă temporar
Poarta de Vest a Anazarbus clikya şi Castelul Anavarza

Planul	
  de	
  activităţi	
  pentru	
  realizarea	
  Proiectului:	
  
•
•
•

•
•
•
•

•

Castelul şi oraşul antic fotografiate fiind de către experţi li se vor putea identifica
detaliile tehnice .
Colectarea de publicaţii care descriu regiunea avută în vedere prin proiect.
Pregătirea unui program didactic cu ajutorul materialelor colectate,ce va fi
popularizat prin intermendiul unor seminarii ţinute cu locuitorii din Dilekkaya,care
au un anumit nivel de educaţie iar apoi grupuri de studenţi din mediul universitar
ce deţin aceste informaţii vor putea să lumineze vizitatorii ce vin în regiune.
Identificarea de subvenţii pentru locuitorii autohtoni şi pentru studenţi în cooperare
cu Ministerul Culturii şi cu Organizaţiile Non Guvernamentale.
Deschiderea de standuri informative în localitatea Dilekkaya şi la castelul
Anavarza.
Realizarea unui blog care să includă cercetările,fotografiile şi miturile legate de
castel şi de oraşul antic.
Conceperea a 2000 de broşuri de promovare care vor fi date companiilor de
turism din Turcia şi din lume cu scopul de a sprijini în acest fel regiunea pentru a fi
inclusă în programele de turism şi călătorie.
Realizarea a 200 de materiale didactice ce vor include şi detaliile tehnice.
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ADAPTAREA REGIUNII PENTRU A PREGĂTI INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL
TURISTIC A CASTELULUI ANAVARZA-PATRIMONIU CULTURAL AL
UMANITĂŢII

Castelul Anavarza,unde a fost scrisă
una din cele mai vechi cărţi de
medicină de către Dioskorides şi
intitulată Materna Medicana,este
situat la 28 Km de Districtul Ceyhan
din provincia Adana.Este preferabil
să fie vizitat vara pentru a observa
mozaicurile,porţile
monumentale,
străzile
flancate
de
coloane,
amfiteatrul,ruinele
hipodromului,
castelul la care se ajunge urcând 300
de scări şi fisura tăiată de Hz.Ali(al 4lea calif al Islamului)- Musulmanii din
regiune spun legenda conform căreia finul Profetului a scos sabia şi a făcut o tăietură în
roci pentru el şi calul său pentru a se adăposti atunci când era urmărit de inamici.
Deoarece în zona castelului nu există niciun hotel sau casă de oaspeţi vizitarea trebuie
realizată doar pe parcursul unei singure zi.În 1970 excavaţiile realizate de muzeul din
Adana au identificat un sarcofag în vechiul oraş Anavarza.Planurile regiunii au fost
realizate de savanţi din aer deoarece este dificil să observi ruinele din teren întrucât sunt
aşezate pe o stâncă înaltă.
Anavarza,care se află la intersecţia regiunilor Kadirli,
Ceyhan, Kozan, este plasată la intrarea în comuna Dilekkaya
Anavarza este un oraş important în câmpia Cicilia este de
asemenea locul de întâlnire al conductelor Sunbas şi
Ceyhan.În vârful acestui deal se înalţă castelul nostru.De
asemenea a fost estimat că oraşul antic a fost construit de
Asirieni în secolul al-IX-lea Înainte de Christos.Informaţii clare
despre oraşul antic există însă din perioada Imperiului
Roman.Anavarza a fost legat de pământurile Romei de către
Augustus şi a devenit unul din cele mai importante centre
economice şi culturale din acea perioadă.Monumente
maiestoase s-au ridicat în centrul oraşului în cinstea
Imperiului Roman.Odată cu debutul perioadei Islamice,
Anazarbus a fost o zonă tampon între Arabi şi Bizantini şi adeseori au dezvoltat relaţii
economice şi culturale pentru progresul ambelor părţi. Când Turcii au cucerit
Anatolia,spaţiul a fost dominat la început de Turcii Selciughizi(Seljuk)şi apoi de marele
Imperiu Otoman.
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