Proiectul INTEPA este inclus în programul de
dezvoltare a formării vocaŃionale.Are ca scop
formarea într-o nouă disciplină care să creeze
oportunităŃi pentru locuri de muncă în sectorul
turismului cultural şi conservării mediului ambiant.
INTEPA project is included in development
programs of vocational training.Aims to educate on
new disciplines to improve job opportunities within
the sector of cultural tourism and environment.
Disciplina folosită pentru a atinge obiectivele
proiectului este Interpretarea Valorilor
Patrimoniului NaŃional.
Cel mai important obiectiv al acestei discipline este
să conserve resursele Patrimoniului NaŃional.Prin
intermediul unui proces de comunicare creativă
încearcă să conecteze intelectual şi emoŃional
vizitatorii aflaŃi la odihnă cu aceste resurse ale
Patrimoniului NaŃional şi cu valorile sale.
The discipline used to achieve the targets of this
project is Heritage Interpretation.
The ultimate goal of this discipline is to preserve the
heritage resource.Through a creative communication
process,seeks to connect intellectually and
emotionally visitors in their leisure time with the
resource and its value.
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Transfer și Adaptare a Noilor Itinerarii
de Pregătire în vederea Calificării în
Domeniul Interpretării Patrimoniului
Transfer and adaptation of new training
itineraries for the qualification in the
Heritage Interpretation field

GRUPURILE łINTĂ/TARGET
FEMEILE DIN MEDIUL RURAL/RURAL WOMEN
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Realizat cu suportul Programului de ÎnvăŃare pe Tot Parcursul
VieŃii al Uniunii Europene
With the support of the Lifelong Learning Programme of the
European Union

În cadrul Uniunii Europene Organismul
Autonom de Programe EducaŃionale
(OAPEE)are ca obiectiv general al
programului de învăŃare continuă
stimularea schimbului,cooperării şi
mobilitatea între sistemele de învăŃământ
şi de formare din Ńările implicate în
program,astfel încât să devină un sistem
de referinŃă din punct de vedere al calităŃii
pe plan mondial.

Within on Autonomous Organism
European Educational
Programmes (OAPEE),the overall objective of the Lifelong
Learning Programme is to facilitate sharing ,cooperation and
mobility between educational and training systems in European countries involved ,so that become a quality
benchmark in the world.

•

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
PROGRAMUL DE ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII
COMENIUS
ERASMUS
SCHOOL COMMUNITIES EDUCATION
FORMAL HIGHER EDUCATION
EDUCAłIA DIN SISTEMUL PREUNIVERSITAR EDUCAłIA DIN SISTEMUL UNIVERSITAR
În cadrul Programului Leonardo da Vinci
transferul ideilor inovatoare este conceput
pentru a identifica
soluŃii şi idei inovatoare ,să le adapteze
pentru punerea în aplicare în alte state şi
în grupurile Ńintă.
În final partenerii lucrează pentru a dezvolta un program în continuarea unuia
iniŃiat şi finalizat de organizaŃia

•

LEONARDO DA VINCI
VOCATIONAL EDUCATION
EDUCAłIA VOCAłIONALĂ

•

GRUNDTVIG
ADULT EDUCATION
EDUCAłIA ADULłILOR

Within Leonardo da Vinci
Programme, Transfer of Innovation Projects are designed to identify solutions and
innovative ideas and adapt them for
implementation in other countries or target groups. To
this end, the partners work
together developing a programme from a
previous one, adapting it to the reality or
sector which will put it into
practice.
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Rezultatele şi produsele finale ale proiectului
INTEPA
Results and products of INTEPA project.
Adaptarea şi actualizarea ghidului didactic
care vizează Interpretarea Valorilor Patrimoniului NaŃional/Adapting and updating the
didactic guide on Heritage Interpretation.
Realizarea unei platforme Web şi a unui
blog pentru fiecare partener/Designing a
web platform and a blog for each project
partner.
Studii de nevoi pentru realizarea unor traininguri cu tema Interpretării Valorilor Patrimoniului NaŃional în zona fiecărei organizaŃii
partenere./Study of training needs in the
field of Heritage Interpretation in the action
area of each partner.
Realizarea de dosare cu itemi legaŃi de Interpretarea Valorilor Patrimoniului şi în legătură cu resursele pieŃei forŃei de muncă în
fiecare zonă acoperită de organizaŃiile partnere în proiect./Making dossiers on items
with heritage value and its relations with
employment resources in each area covered
by project partners.
Cursuri Pilot care să evalueze materialele
pentru training/Pilot courses to evaluate
training
materials.
Acorduri de Cooperare cu organizaŃii din
domeniul educaŃional sau interesate să promoveze conservarea Valorilor Patrimoniului./
Partnership Agreements with educational
and/or related to heritage conservation.
Articole informative despre progresul activităŃilor proiectului şi despre Interpretarea
Valorilor Patrimoniului NaŃional/Articles
about the progress of the project and Heritage Interpretation.

